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1. tanulmány

június 29–július 5.

Ébredés: amire égető
szükségünk van
A lecke rövid áttekintése
ALAPIGE: Jelenések 3:14-22
A TANULÓ CÉLJA:
Tudni: 1) Értsük meg, milyen történelmi körülmények között működött
az I. században a laodiceai gyülekezet, milyen lelkiállapotban volt, a
tanulságokat pedig alkalmazzuk a lelki életünkben! 2) Figyeljük meg,
hogyan hat a közöny és az érzéketlenség a lelki életünkre!
Érezni: Tapasztaljuk meg, milyen teljesen Jézustól függeni, egészen
rábízni magunkat, elfordulva a büszkeségtől, az önteltségtől és a függetlenségtől!
Cselekedni: Döntsük el: engedünk Jézusnak Szentlelke által minden
korlátot letörni, ami gátolja, hogy jobban megismerjük és szeressük Őt!
A TANULMÁNY VÁZLATA:
I. Értsük meg, mi Laodicea legégetőbb szükséglete!
A Milyen a laodiceai állapot? Hogyan alakulhat ki az emberben egészen észrevétlenül lelki közöny?
B Milyen következményekkel jár a lelki érzéketlenség az egyház életére
és bizonyságtevő munkájára nézve?
II. Függőség vagy függetlenség?
A Miért könnyű olyan lelkiállapotba zuhanni, mint amilyenben
Laodicea volt? Mi az egyetlen reményünk?
B Hogyan válhatnánk nyitottabbá a Szentlélek késztetéseire? Hogyan
bízhatunk inkább Jézus igazságában, mint a magunkéban?
III. A megújulás naponkénti tapasztalata
A A megújulás azt jelenti: naponta bensőséges kapcsolatot ápolunk
Jézussal. Hogyan újulhat meg naponta a lelki életünk?
B Milyen lépésekre késztet Isten, hogy egyre jobban megismerjük Őt?
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Összefoglalás: Amikor a Szentlélek késztetésére igyekszünk jobban
megismerni Jézust és engedjük, hogy szeretetével betöltse szívünket,
ledönt minden korlátot, ami akadályozná ezt a kapcsolatot. Meghitt
közösségbe von önmagával úgy, ahogy nem is képzeltük volna!

TANULÁSI ÚTMUTATÓ
1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!
A lelki növekedés alapja: A kereszténység sokkal többet jelent annál,
mint hogy elfogadunk bizonyos tantételeket és kerüljük a nyílt,
bűnös viselkedési formákat. Odaszánt életű kereszténynek lenni azt
jelenti, hogy bensőséges kapcsolatot ápolunk Jézussal ima és bibliatanulmányozás által, miközben jellemünk változik.
Tanítók részére: E heti tanulmányunk bevezeti egész negyedévi sorozatunkat, amely a megújulásról, a reformációról és a misszióról szól.
A megújulás nem más, mint lelkünk Isten iránti vágyakozásának
feléledése. A Szentlélek naponkénti kiáradásának tapasztalása nélkül könnyen úrrá lesz rajtunk a lelki közöny. A megújulást követő
reformáció azt jelenti, hogy változás következik be gondolkodásunkban és életmódunkban. A bizonyságtevés a megújulás és a reformáció szükségszerű következménye.
Hangsúlyozzuk: A jelenések könyve 3. fejezetében található laodiceai üzenet mennyei felhívás arra, hogy hagyjuk hátunk mögött a nemtörődöm
kereszténységet (ami szinte semmibe sem kerül) és teljesen kötelezzük
el magunkat Jézus mellett! Ez nem csupán arra utal, hogy adjuk fel azokat a magatartásformákat és szokásokat, amelyek elválasztanak Jézustól.
A felhívás arra szólít, hogy bensőségesen ismerjük meg Jézust és mélységesen szeressük, tehát semmiképp se akarjunk fájdalmat okozni neki,
aki annyira szeret!
Nyitó tevékenység: Beszélgessünk arról, hogy ha Krisztus korában
éltünk volna és választhattunk volna, kinek a szomszédságában éljünk,
vajon kit választottunk volna? Odaköltöztünk volna a két ördöngös
mellé? Esetleg egy farizeus házaspár melletti házba? Vajon jó szomszédok lettek volna? Zavartalanul lennénk a samaritánus asszony közelében, akinek öt férje volt, de már a hatodik férfival él? Talán sokkal nyu5

godtabb életünk lenne a laodiceai gyülekezet szomszédságában.
Nevezzük meg a laodiceai hívők néhány „kellemes” tulajdonságát! Miért
lennének jó szomszédok? A lényeg a következő: a felsoroltak közül
kiben látunk olyan jellemvonásokat, amelyek bizonyítják, hogy valóban
Isten gyermekei? Figyeljük meg, milyen volt az életük a Jézussal való
találkozás előtt, illetve után!
Megbeszélendő kérdések:
1) Miért van szüksége időnként Isten népének is határozott, feddő üzenetekre?
2) Miként találjuk meg a laodiceai üzenetben az éles feddést, ugyanakkor a reményt is?
2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!
Tanítók részére: A Laodicea név azt jelenti: „a nép megítélése” vagy
a „megítélt nép”, ami igen kifejező. Laodicea a hét gyülekezet közül
az utolsó. A jelenések könyve megírása idején ez a gyülekezet mintegy
negyven éve létezett. Elég naggyá nőtt és elkényelmesedett. A Jézus
visszajövetele előtti, az ítélet órájában élő egyházat jelképezi. Az ég
közepén repülő három angyal közül az első az Isten utolsó időre
szóló üzenetét viszi „minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és
népnek”: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő
ítéletének órája” (Jel 14:6-7). Hangsúlyozzuk ki csoportunk tagjainak, mennyire fontos és időszerű az üzenet, amit ezen a héten tanulunk! Ez Isten sürgető, a végidőre szóló üzenete az egyház számára,
ami komolyan megszólít mindannyiunkat.
BIBLIAKOMMENTÁR
I. A szeretet által munkálkodó hit
(Tekintsétek át a csoporttal Gal 5:6 versét!)
A laodiceabeli gyülekezetnek három dologra van szüksége: gazdagságra,
hogy eltakarhassa nyomorult voltát; öltözetre, hogy elfedje mezítelenségét; és gyógyírra, ami elveszi vakságát. Fontos megjegyezni, hogy
Laodicea éppen a gazdagságról, a ruhakereskedelemről és a szemgyógyító írról volt híres. Ez az igen gazdag, kultúráját tekintve is kiemelkedő
város látszólag semmiben sem szűkölködött. Urunk a mennyei kincset,
a lelki ruházatot és a tőle származó szemgyógyító írt ajánlja fel népének.
Az arany a menny legdrágább kincsét, a szeretet által munkálkodó hitet
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jelképezi (lásd Gal 5:6). Az Úr még hófehér ruhát is felajánl öltözetül.
Laodicea divatját a Római Birodalom egész területén elismerték, a város
lakóit az üzenet lelki értelemben mégis mezítelennek nevezi. Amint Isten
az Édenben öltözetet adott Ádámnak és Évának (1Móz 3:21), úgy végidei
egyházának is hófehér ruhát ajánl fel, hogy lelki mezítelenségüket eltakarja. Ezt a ruhát nem ők készítik maguknak. János, A jelenések könyvének
írója a következő leírást adja erről a ruháról: „tiszta és ragyogó fehér
gyolcs… mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei” (Jel 19:8). A
Jézus által felajánlott ruha szövetében egyetlen szál sincs, amit ember
tervezett volna. A fehér ruha az Ő kegyelmét, megbocsátását, igazságát és
tökéletes jellemét jelképezi, ami eltakarja bűneinket és csodálatos módon
megváltoztatja az életünket (lásd még Mt 22:1-14).
Laodiceától nem messze állt egy templom, amelyet a frígiai istennek, Men
Karounak állítottak. E templommal együtt egy híres orvosi iskolát is alapítottak. A különböző szembetegségekkel küszködő emberek napokig
utaztak, hogy megvásárolhassák a frígiai szemgyógyító írt. Krisztus ennél
sokkal jobbat kínál népe lelki vakságának gyógyítására. Szentlelkének
világosságát adja, hogy a bűn miatt elsötétült és Sátán által megvakított
szemeink megnyíljanak (lásd Jn 8:12; 16:8-11; 2Kor 4:3-4).
Elmélkedjünk: Mely három dologról volt híres Laodicea? Tágabb értelemben milyen három dologra van szüksége a végidőben élő egyháznak
és miért? Hogyan kaphatjuk meg ezeket?
II. A reménység üzenete
(Tekintsük át a csoporttal Jel 3:19 versét!)
Krisztus szerető, kegyelmes szívéből fakad üzenete a laodiceai gyülekezetnek. Urunk Jel 3:19 versében indokolja meg az erőteljes feddést:
„Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem”. Az itt használt görög
szó, a fileo jelentése: „erős kötődés vagy szeretet valaki iránt”, „közeli
barátként vagy testvérként szeretni”. Krisztus nem veti el a laodiceai
gyülekezetet, hanem mélységes, gyengéd és változhatatlan szeretetettel
szereti, aminél nincs erősebb kötelék! Sosem veti el, nem hagyja el
övéit. Hatalmas ébredés következik majd be népe körében, Ő pedig
megszenteli és megtisztítja egyházát, hogy „ne legyen rajta folt, vagy
ránc” (Ef 5:27, új prot. ford.), hanem dicsőséges népként állíthassa
őket Isten trónja elé.
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Beszéljük meg: Nem az a kérdés, hogy megmarad-e vagy sem az egyház.
Isten újra és újra megígéri Igéjében, hogy át fogja vezetni végidei egyházát a viharos vizeken és biztonsággal beviszi a kikötőbe. Urunk megtesz
mindent, ami szükséges, hogy megőrizze és megvédje népét a föld utolsó válsága idején. A kérdés inkább az, hogy igénybe vesszük-e mindazt,
amit felkínál az eljövetelére való felkészüléshez.
1) Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy nem vagyunk vakok saját
állapotunkat illetően?
2) Miként lehetünk biztosak abban, hogy nem vagyunk lelkileg mezítelenek Isten előtt, mivel Jézus tökéletes igazsága helyett inkább saját
cselekedeteinkben bízunk?
3) Hogyan bizonyosodhatunk meg arról, hogy az Istentől kapott hit és
szeretet tölti be naponta az életünket?
3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!
Tanítók részére: Társadalmunkat felületes vallásosság jellemzi.
Beszéljünk a csoportban a hiteles lelki élet gyakorlásának elemeiről!
Hogyan mélyíthetjük el a kapcsolatunkat Jézussal!
Elgondolkodtató kérdések:
1) Hogyan ápolhatunk napi, bensőséges kapcsolatot Istennel, ami nem
sekélyesedik el az idő múlásával sem?
2) Hogyan lehet olyan kapcsolatunk Urunkkal, ami nem a hullámvasúthoz hasonlít: ma fenn, holnap lenn?
Gyakorlati kérdés:
Milyen konkrét dolgok akadályozzák, hogy olyan kapcsolatunk legyen
Istennel, amilyenre szívünk mélyén vágyunk?
4. LÉPÉS: ALKALMAZD!
Tanítók részére: Jel 3:14-21-ben Krisztus pontosan bemutatja lelkiállapotunk gyengeségét, hatalmas Teremtőnk ugyanakkor reményteljes üzenetet is küld: felruházza életünket megváltoztató, mennyei
erővel. Mózes első könyvének Krisztusa A jelenések könyvének Krisztusa
is. Segítsünk meglátni a csoport tagjainak azt, hogy mindegy, milyen
lelki állapotban vannak éppen, Szentlelke által Jézus új életet ad!
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Tevékenység:
1. Kérjük meg a csoport tagjait, hogy csendben elmélkedjenek Jel 3:20
versén: „Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én
szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én
velem.”
2. Bátorítsuk a csoport minden tagját, hogy vizsgálja meg saját szívét,
nincs-e valami zárva benne Jézus előtt! Ha igen, nyissák ki még ma
azt az ajtót, miközben néhány percet imában töltenek!

9

Ki gondolta volna?
Gitáros voltam egy heavy metal együttesben. Sokat kerestem és folyamatos
szórakozás volt az életem. Majd váratlanul meghalt az édesapám, a feleségem pedig elhagyott és magával vitte a lányunkat is. Teljesen összetörtem.
Pár év múlva találkoztam régi ismerősömmel, Olgával, aki időközben hetednapi adventista lett. Én nem hittem Istenben, nem ismertem keresztényeket, adventistákat pedig még úgy sem, őt viszont szerettem.
Azt hittem, ha beszélgetek vele, előbb-utóbb rájön, hogy ostobaságban hisz.
Nem vitázott, csak adott néhány könyvet és videót. Elolvastam a könyveket, megnéztem a filmeket, csak azért, hogy érveket hozhassak fel
ellenük, ha vitára kerül a sor. A gyülekezetbe is elmentem, ahol az evolúcióról szónokoltam. Nyugodtan végighallgattak. A keresztények nem
is rossz emberek – gondoltam később.
Közben tovább kutattam az evolúció témájában. Idővel rájöttem, hogy sokkal több hitre van szükség ahhoz, hogy valaki elfogadja az evolúció
tanítását, mint a bibliai teremtést.
Évekig dohányoztam és ittam. Olga mindig azt mondta: Isten majd megsegít. „Isten! Én nem hiszek benned – mondtam –, de ha vagy, akkor segíts
leszokni a cigarettáról!” Le tudtam szokni a dohányzásról, nem is gyújtottam rá többet! Egy este felnéztem a csillagos égre és eszembe jutott
egy bibliaszöveg, hogy Isten ismeri a csillagok számát, sőt a hajszálainkat is számon tartja. Rádöbbentem, hogy ha létezik, valóban hatalmas.
Elfogadtam Jézust Teremtőmként és Uramként. Pár hónap múlva megkeresztelkedtem, majd elvettem feleségül Olgát, aki számomra Isten
ajándéka.
Az Úr megtanított arra, hogy nem én vagyok az életem központja, gondja
van legnagyobb és legapróbb dolgainkra is és Ő a maga módján válaszol
imáinkra! Olga azért imádkozott, hogy keresztény férje legyen, aki nem
a heavy metált szereti, nem cigizik, nem iszik, egészséges életet él. Én
nem tűntem alkalmasnak minderre, de Isten megváltoztatott. Olyanná
formált, amilyen férjért Olga imádkozott!
Régi együttesem helyett most a gyülekezet kórusát vezetem. Hála az Úrnak!
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július 6–12.

2. tanulmány

Ima: az ébredés motorja
A lecke rövid áttekintése
ALAPIGE: Máté 18:19-20; Lukács 9:28
A TANULÓ CÉLJA:
Tudni: Ismerjük el, hogy imádság nélkül lehetetlen igazi kapcsolatot
kialakítani Jézussal. Tudatosítsuk magunkban, hogy milyen kiváltság
valóban megismerni Őt!
Érezni: Érezzük át, hogy égető szükségünk van a rendszeres találkozásra Jézussal imában!
Cselekedni: Ragadjuk meg az ima kiváltságát, és naponta elég időt szánjunk arra, hogy ima által mélyebben megismerjük Jézust!
A TANULMÁNY VÁZLATA:
I. Lelki frissesség
A Miért elengedhetetlen része az imádság a lelki megújulásnak?
B Miért fontos megértenünk, hogy ima nélkül lelki életünk üres, sivár
és gyenge? Miért vagyunk esélytelenek Sátán kísértéseivel szemben,
ha csupán saját erőnkkel indulunk ellene?
II. Lelki megelégedettség
A Milyen érzés mély, komoly lelki közösségben lenni Istennel? Hogy
érezzük magunkat, ha ezt elmulasztva kezdjük a napot?
B Miért olyan fontos az életünkben az Istennel töltött csendes idő?
Miért fontos számunkra az Istennel való közösség?
III. Lelki fegyelmezettség
A Az imaélet bizonyos lelki fegyelmet kíván. Határozzuk el, hogy
naponta meghatározott időt különítünk el az imára! Miként tapasztaltuk meg ennek áldását?
B Gyakran az is áldásos, ha közeli barátunkkal imádkozhatunk.
Milyen szempontból jelentett áldást, amikor gyülekezeti tagok vagy
közeli barátaink kis csoportjával imádkoztunk? Miért is ne alakítanánk egy saját csoportot, vagy csatlakoznánk egy már meglévőhöz?
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C Ha van imalistánk, gondoljunk az ott felsoroltakra! Milyen áldás
származik abból, ha rendszeresen imádkozunk a feljegyzettekért?
Összefoglalás: Ima által jobban megismerjük Isten szívét, teljesebben
megértjük akaratát és hatalmasabban tapasztaljuk jelenlétét. Ima által
részesülhetünk bölcsességéből és erejéből. Az ima kommunikációs csatorna köztünk és Isten között. Megnyitja szívünket, hogy befogadhassuk megújító Szentlelkét. Ima nélkül nincs tartós megújulás.

TANULÁSI ÚTMUTATÓ
1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!
A lelki növekedés alapja: A tanítványok óriási kihívásokkal néztek
szembe, amikor kortársaiknak akarták bemutatni Krisztust. A Római
Birodalom uralkodó szellemi irányzata a görög filozófia volt, az erőt
a hadsereg képviselte, az átlagemberek a világi örömöket keresték, az
uralkodói köröket pedig a politikai cselszövések jellemezték. A megkeményedett szíveket és érzéketlen elméket szinte lehetetlen volt
elérni az evangéliummal. A tanítványok felismerték ezt, de kitárták
szívüket a Szentlélek hatalma előtt. Ami addig lehetetlennek tűnt,
most lehetővé vált Isten mennyei hatalma által. A tanítványok tapasztalták Isten végtelen hatalmát, ami ma is rendelkezésére áll imádkozó
gyermekeinek, akik a XXI. század társadalmaiban hirdetik Krisztus
üzenetét.
Tanítók részére: Az e heti tanulmány az imára összpontosít. Megfigyeljük Jézus és tanítványai imaéletét, valamint a közös ima értékét.
Továbbá megvizsgáljuk az ima szerepét a jó és rossz közötti nagy
küzdelemben. A Biblia elejétől végéig azt üzeni, hogy az ima a
keresztényi élet szívverése és a megújulás mozgatórugója, ami nélkül nincs megújulás. A mai egyház számára követendő modell Jézus
és a tanítványok imaélete.
Nyitó tevékenység: Jézus rendszeresen talált helyet az imára és a men�nyei Atyával való közösség ápolására. Nehéz csendes helyet találni a
mai, a média által áthatott világban vagy ahol nagy a zsúfoltság. Mikor
és hol éreztük, hogy teljesen egyedül vagyunk Istennel? Konkrét eseteket említsünk!
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Kérjük meg a csoportunk tagjait, hogy említsenek legalább tíz helyet,
ahol megtalálták saját „Gecsemáné kertjüket”, vagy a „pusztát”, ahol
zavartalanul beszélhetnek Istennel!
Megbeszélendő kérdések:
1) Mit tanulhatunk Jézus imaéletéből, amit mi magunk is alkalmazhatunk?
2) Miért vagyunk olyan elfoglaltak, hogy alig találunk időt az imára?
3) Fontossági sorrendünkben nem kerül-e hátra az imádság? Ha igen,
miért?
2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!
Tanítók részére: Jézus gyakran hívta tanítványait, hogy imádkozzanak
vele. Mesterük példáját követve a tanítványok is sokat imádkoztak
együtt, Az apostolok cselekedeteiben olvashatunk erről. Ellen G. White
kihangsúlyozza az együttes ima fontosságát: „Miért nem éreznek a
hívők mélyebb, sürgetőbb aggodalmat azok iránt, akik távol vannak
Krisztustól? Miért nem gyűlnek össze ketten-hárman, hogy imádkozzanak szeretteik üdvösségéért és egymásért is” (Ellen G. White:
Testimonies for the Church. 7. köt. 21. o.)? Az imádkozó kis csoportok
képezik az egyház növekedésének, lelkiségének és megújulásának
alapját!
BIBLIAKOMMENTÁR
(Tekintsük át Mt 18:19-20 verseit az osztályban!)
Jézus arra buzdítja tanítványait, hogy egy akaratra jutva imádkozzanak:
„Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei
Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott
vagyok közöttük” (Mt 18:19-20). Erre vonatkozóan a görögben az itt szereplő kifejezés azt jelenti, hogy „teljes összhangban lenni”. Olyan zenekari darabra is utalhat, amelyben nincsenek disszonáns hangok. A hangok
teljes harmóniában szólalnak meg. Az egy akaraton lévők közös imája
dicsőítő ének Krisztus fülének, az evangélium erejét bizonyítja, boldogsággal töltve el Megváltónk szívét. Az egyik résztvevő látását kiegészíti egy
másik testvér hite, egyikük gyengeségét a másik ereje; valaki más határozottságát egy további személy szelíd visszafogottsága. Ha együtt imádkoznak, a hívők megoszthatják egymással örömüket és bánatukat, erős és
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gyenge pillanataikat, boldog és szomorú tapasztalataikat. Az idézett bibliai szakaszban Krisztus két ígéretet ad azoknak, akik dicsőítésüket és
kéréseiket egy akaratra jutva tárják fel előtte.
1. Amikor közös imában járulunk Jézus elé és csakis Őt akarjuk megdicsőíteni, akkor válaszol. Így imádkozva, az akaratát keresve vágyunk
arra, hogy egyre mélyebben megismerjük Őt. Kérjük, hogy árassza ki
Lelkét életünkre és mindazokéra, akikért könyörgünk. Ilyenkor
Megváltónk hatalmasan válaszol. Olyan csodák történnek majd,
amelyeket elképzelni sem tudnánk. Isten különösen figyel azok kérésére, akik ketten vagy hárman összegyűlnek az Ő nevében.
2. Amikor az Ő nevében, egy akarattal imádkozunk hozzá, Krisztus
közöttünk van. Az imádkozók nemcsak egymással egyek, hanem vele
is. Törekszenek még inkább megismerni Uruk szeretetét, vágynak
jelenlétére és Őt akarják megdicsőíteni. Krisztus imádkozó tanítványai
tudhatják: Uruk valósággal velük van. Egy ókori, rabbinikus mondás
szerint valami különös történik, amikor ketten leülnek egy asztalhoz
Isten törvényéről beszélgetni. Hitték, hogy ilyenkor ugyanaz a sekina
dicsőség nyugodott meg az asztalon és töltötte be a szobát, amely Isten
jelenlétét jelképezte a szövetség ládája fölött, a kérubok között.
Amellett, hogy a mennyei valóságos templomban, illetve szentélyben
lakozik Isten dicsősége, mi is valóságos értelemben vagyunk Isten
temploma. Isten arra hív, hogy az Ő dicsőségét képviseljük a világ előtt
(1Kor 3:16-17; 6:19-20). Amikor együtt imádkozunk, Krisztus jelenléte
megnyilatkozik köztünk és meglátszik dicsősége.
Elmélkedjünk: Amikor másokkal együtt letérdelünk imádkozni, ígérete
szerint Krisztus ott van közöttünk. Nem egy távoli lényhez imádkozunk,
Szentlelke által valósággal velünk van! Miért tűnik néha mégis távolinak?
Mit tehetünk, hogy ima közben még jobban tapasztalhassuk jelenlétét?
3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!
Tanítók részére: Beszélgessünk arról, hogyan lehetünk még hatékonyabbak a közös imádságban! Soroljuk fel, milyen áldások származnak abból, ha egy akarattal imádkozunk! Milyen buktatói lehetnek a
közös imának? Mi rabolhatja el az áldást az imacsoport tagjaitól?
Egy kis segítség: Túl sokat beszélünk az ima helyett; hosszan elnyújtjuk
az imákat; negatív hangvételű az imánk; egy személy uralja az egész
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alkalmat stb. Milyen irányelveket lehet kidolgozni az imaórákkal kapcsolatosan?
Elgondolkodtató kérdések:
1) Miként lehet a közös imádság a lelki életünk fontos része?
2) Mit tehet a gyülekezet egésze a közös ima erejének hangsúlyozásáért?
3) Szombatiskolai csoportunk miként adhat nagyobb teret az együttes
imának?
4. LÉPÉS: ALKALMAZD!
Tanítók részére: Az egyéni és a közösségi ima egyaránt hatalmas
lelki fegyver az ellenséggel szemben. Megnyitja szívünket Isten gazdag áldásai előtt. Isten tiszteli szabad akaratunkat. Kegyelmesen
imádságunk előtt is munkálkodik életünkben, de imánkkal adjuk át
magunkat egészen hatalmas Teremtőnknek, szerető Megváltónknak
és eljövendő Királyunknak, Jézus Krisztusnak, illetve ezzel adunk
engedélyt neki, hogy akarata szerint használjon fel bennünket, neve
dicsőségére. Az ima által elismerjük, hogy teljesen tőle függünk és az
Ő megismerése életünk legfontosabb célja.
Egyéni tevékenység:
1) Ezen a héten ugyanúgy különítsünk el zavartalan időt az imádságra,
mint ahogy megszabott időnk van az étkezésekre vagy a munkára!
Keressünk egy helyet, ahol egyedül lehetünk Istennel és hangosan
elmondhatjuk neki gondolatainkat!
2) Ezen a héten kérjük Istent, hogy segítsen két-három másik személyt
találni, akikkel együtt imádkozhatunk! A jövő héten néhány percben
beszéljük meg a most szerzett tapasztalatokat!

15

INRI – JÉZUS ÚTJA
A teremben nagy volt a zsibongás. A kényelmes székeket egyetemi hallgatók
foglalták el. Elöl egy fiatal megpendítette a gitárját és társaival együtt énekelni kezdett. A diákok közül többen is bekapcsolódtak az éneklésbe.
A kis csoport vezetője köszöntötte a jelenlévőket, bemutatta barátait, és
elmondta, hogy különböző programokat tartanak a héten a diákoknak,
majd átadta a szót Jacobnak, aki az élettörténetéről beszélt:
„Keresztény családban nőttem fel. Édesanyám mondogatta, hogy Jézus
mindig velem van, de én sokszor egyedül éreztem magam. Az iskolában
csúfoltak a hitem miatt. Idővel kimaradtam a gyülekezetből. Inni kezdtem. Egy péntek este a bárban verekedés tört ki, engem is majdnem fejbe
rúgtak, de sikerült elmenekülnöm. Édesanyám kérdezte, nem kerültem-e bajba, mert erősen érezte, hogy imádkoznia kell értem. Később
megtudtam, hogy a férfi, aki rám támadt, aznap este megölt valakit. Én
is lehettem volna az áldozata – döbbentem rá.
Meg akartam változni. Egy barátom meghívott az INRI – Jézus útja program
egyik alkalmára. Éreztem, hogy Isten megszólít. Egy másik hétvégén
újra odamentem, akkor viszont nem tudtam figyelni, annyira kínzott a
nikotinéhség. Kimentem rágyújtani, de erős bűntudatom lett. Egy lány
azzal bátorított, hogy mindig újrakezdhetem, mert Jézus szeret. Akkor
éreztem át igazán, hogy Jézus valóban a szerető Megváltó. Együtt imádkoztunk.
Boldoggá tesz a Jézustól kapott új élet. Ez nem mese, hanem valóságos
tapasztalat arról, hogy Jézus biztonságos életre akar vezetni. Mindezt az
INRI – Jézus útja programnak köszönhetem, ezért most én is szeretettel
hívok mindenkit ezekre az alkalmakra, amelyek az én életemet is megváltoztatták.”
Amikor Jacob befejezte, néma csend volt a teremben. Sokan tudtak azonosulni történetével. Az ima után többen könnyes szemmel beszéltek saját
küzdelmeikről és arról, hogy reményt akarnak találni Jézusban.
A 13. szombati adományokkal az INRI – Jézus útja programokat támogatjuk
Csehországban és Szlovákiában.
.
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július 13–19.

3. tanulmány

Az Ige: a lelki ébredés alapja
A lecke rövid áttekintése
ALAPIGE: Zsidók 4:12
A TANULÓ CÉLJA:
Tudni: 1) Mind jobban értsük meg, mennyire fontos Igéjén keresztül
megismerni Istent! 2) Mi az Ige szerepe a lelki növekedésben és a
gonosz csalásaitól való megőrzésben?
Érezni: Nyitottan és örömmel tanulmányozzuk Isten Szavát!
Cselekedni: Határozzuk el, hogy mindennap időt töltünk Jézussal Igéjét
tanulmányozva és törekszünk a bibliai alapelveket alkalmazni!
A TANULMÁNY VÁZLATA:
I. Isten Igéjének élet-átalakító hatalma
A Miért különbözik Isten Igéje alapvetően minden más szent irattól?
Mi különbözteti meg a többi irodalmi alkotástól?
B Mi a Biblia szerepe a megújulásban? Vajon miért?
II. Az Ige hatása az egyén életére
A Ha valóban értékelni akarjuk Isten Szavát, mit kell felismernünk
saját szükségletünket illetően?
B Miként hat Istennel való kapcsolatunkra az Ige tanulmányozása,
illetve annak elhanyagolása?
C Számoljunk be egy esetről, amikor különösen közel éreztük magunkat Istenhez Igéjét tanulmányozva! Idézzünk fel egy igeverset, ami
nagyon megérintett! Miért?
III. Fogadjuk be Isten gazdag áldásait, amelyek Igéjéből áradnak!
A Milyen lépéseket kell tennünk, hogy a Biblia tanulmányozása lelki
értelemben gyümölcsöző legyen életünkben?
B Miként helyezhetjük Isten Szavát életünk középpontjába, ahogyan
azt Jézus tette?
C Milyen alkalmakon vehetne részt a helyi közösség, hogy tapasztalja
az Ige újjáteremtő, megszentelő hatalmát?
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Összefoglalás: Amikor időt töltünk Istennel és Igéjét tanulmányozzuk,
jobban megismerjük az Urat. Rádöbbenünk, hogy tőle függünk és eredményesebben teszünk róla bizonyságot. A figyelmes bibliatanulmányozás növeli hitünket és felkészít a lelki megújulás tapasztalatára. A gyülekezetekben akkor következik be megújulás, amikor Isten Igéje kerül a
középpontba, és a közösségek minden tagja gyakorlatban is alkalmazza
a tanultakat úgy gondolatban, mint tettekben.

TANULÁSI ÚTMUTATÓ
1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!
A lelki növekedés alapja: Az Ige Isten akaratát nyilatkoztatja ki.
A Biblia által ugyanazzal a Szentlélekkel kerülünk kapcsolatba, aki
az Igét ihlette, miközben hasonulunk Jézushoz.
Tanítók részére: A heti tanulmány abban segíti az osztály tagjait, hogy
felismerjék: Isten Igéje nem csupán a helyes tantételek forrása – habár
valóban az –, hanem elsősorban Jézus Krisztusról szóló kinyilatkoztatás (Jn 5:39). Miközben a Szentlélek az Igén keresztül elménkbe ülteti
Jézus szeretetét és hatalmát, lelki életünk megújul (2Kor 3:18). Isten
Igéje minden valódi megújulás alapja (Zsolt 119:25). Isten Szavának
alapos tanulmányozása nélkül lelkiségünk sivár lesz. Ha azonban
életünk Isten Igéjében gyökerezik, az őszinte lelkiség virulni fog.
Máskülönben a megújulás érzelmi fanatizmusba fordul át, így a
tévtanítások könnyű prédájává válunk vagy megrekedünk az önteltség
kátyújában. Az e heti tanulmány nemcsak Isten Igéjének fontosságát
hangsúlyozza, hanem azt is, hogy nagyobb örömmel és szeretettel kell
hozzá fordulnunk.
Nyitó tevékenység: E heti tanulmányunkban a Biblia és a lelki megújulás
kapcsolatát taglaljuk. A múltban nagy ébredési mozgalmak indultak el,
amikor emberek az Igét kutatták. Sok imádkozó, a Biblia igazsága által
áthatott hívő változtatott a világon, miközben a Szentlélek is átformálta
őket. Luther Márton is ilyen különleges személyiség volt. Eleinte nem
igazán hitt Isten szeretetében, ítélkezőnek és bosszúálló zsarnoknak képzelte. Egy nap, amikor a könyveket böngészte az erfurti egyetemi könyvtárban, ahol szerzetesként élt, felfedezett egy latin nyelvű Bibliát. Ekkor
tartotta életében először a kezében a teljes Bibliát. Ellen G. White így ír
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erről: „Áhítattal vegyes csodálkozással lapozgatta a szent iratot. Érverése
meggyorsult és szíve hevesebben dobogott, amikor saját szemével olvasta
az élet igéit. Néha megállt és felkiáltott: ’Ó, bárcsak Isten adna nekem egy
ilyen könyvet!’
Mennyei angyalok álltak mellette és az Isten trónjától áradó fénysugarak
felfedték előtte az igazság kincseit” (Ellen G. White: A nagy küzdelem.
Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 113. o.).
A Luther szívében ébredt megújulás felszította a reformáció lángjait.
Azon a napon kezdődött a változás, amikor az egyetemi könyvtárban
felfedezte Krisztus kegyelmének páratlan csodáit a Szentírást olvasva.
Beszéljünk arról, hogy vajon miért bír Isten Igéje életet átalakító, megújulásra ösztönző erővel?
2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!
Tanítók részére: Hangsúlyozzuk, hogy a megújulás gyökere nem az
emberi érzelmekben van! Nem valami kellemesen meleg, különösen
átható érzés a lényeg, ami az ima, egy különösen megható prédikáció vagy egy kedvelt egyházi ének hallgatása közben tölt el. Isten
kegyelmének kiáradása újít meg, ha közösséget ápolunk Istennel
imában és Igéjét tanulmányozva. Semmi nem helyettesíti a Biblia
szerepét a megújulásban!
BIBLIAKOMMENTÁR
I. Az élő Ige
(Tekintsük át Zsid 4:12 versét az osztályban!)
A zsidókhoz írt levél 4. fejezetében rengeteg üzenet található, különösen
a 12. versben: „Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden
kétélű fegyvernél”. Minden kifejezés sokatmondó, minden szónak súlya
van! Tanulmányozzuk a verset szóról szóra és gondolkozzunk el gyakorlati jelentőségéről!
A Biblia az írott Ige, Jézus pedig az élő Ige (Jn 1:1, 14). Jézus a testté lett
Ige. Ha látni szeretnénk, milyen az, ha valaki az Ige szerint él, akkor tekintsünk Jézusra! Az Ő Igéje élő és életet adó, teremtő Ige (Zsolt 33:6, 9). Az
Igében az élő Krisztussal találkozunk Lelke által, aki átalakítja életünket.
Igéje hatalommal bír. A görög szó, amit itt Bibliánk „ható”-nak fordít, az
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energes, amiből az energia szó is származik. Ellen G. White szemléletesen
elemzi ezt a gondolatot: „Az a teremtő energia, amely létrehozta a világokat, Isten szavában van. Ez az Ige erőt ad; életet teremt. Minden parancsa
ígéret, amelyet ha az akarat magáévá tesz és a lélek elfogad, akkor a
Végtelen életét viszi magával. Átformálja természetünket és lelkünket
Isten képmására újjáteremti” (Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés.
Budapest, 1992, Advent Kiadó. 124. o.). Az újjáteremtés teremtő erőt igényel, és ez az erő Isten Igéjében található.
Az „éles kard” vagy a „kétélű kard” gyakori jelző Isten Szavára vonatkozóan (lásd Ef 6:17; Jel 1:16; 19:13-15). Ezt a kifejezést Zsid 4:12-ben
három szópár követi: szív-lélek, ízek-velők, gondolatok-szív indulatai/
szándékai. A szópárok alapos tanulmányozása során tudatosul bennünk jelentésük. A „szív-lélek” a lelki adottságainkat jelenti, az „ízekvelők” a fizikai képességeinket, a „gondolatok-szándékok” pedig az
értelmet. A lényeg tehát, hogy Isten Igéjében benne van az újjáteremtő
erő, ami egész valónkat átalakítja. Ez igazgatja az emberi élet és magatartás minden területét.
Elmélkedjünk: A Biblia különbözik minden egyéb irodalmi alkotástól.
Más könyvek talán ihletet adnak, ám a Biblia maga ihletett, Isten üzenete számunkra, személyesen szólít meg. Üzenete egyetemes és örök. A
Biblia ihletettségének bizonyítékai közül melyik hat ránk leginkább?
II. Hallgatni az Igét
(Tekintsük át Róm 10:17 versét az osztályban!)
Az őszinte, hiteles, lelkileg megújító hit Isten Igéjének hallásából származik. Az Újszövetségben a „hallás”-nak fordított görög szó, az akoe
nemcsak azt jelenti, hogy a fülünkkel hallunk, hanem azt is, hogy a szívünkkel figyelünk. Beszélgettél már úgy valakivel, hogy az illető hallotta
ugyan a szavaidat, de valójában nem figyelt rád, és vajmi kevés fogalma
volt arról, mit is akarsz közölni vele? Ebben a szakaszban Pál arra kér,
hallgassuk Isten Igéjét. Halljuk is meg üzenetét és engedjük, hogy átalakítsa életünket!
Elmélkedjünk: Amikor a Biblia Isten Szava lesz számunkra, amely
éppen úgy megszólít, mintha Isten hallhatóan szólna hozzánk, életünk
megváltozik. Idézz fel egy olyan alkalmat, amikor az Ige olvasása köz20

ben meggyőződtél arról, hogy a Szentlélek szól hozzád vagy amikor
elmélkedésed közben érezted jelenlétét!
3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!
Elgondolkodató kérdések:
1) Mi akadályozza a megújulást az életemben?
2) Vajon zsúfolt napirendem elszívja lelki erőmet és kioltja a megújulás
szikráit?
Gyakorlati kérdések:
1) Adj olyan gyakorlati tanácsokat, amelyek számodra mélyebbé és
élőbbé tették a bibliatanulmányozást!
2) Átéltél már lelki megújulást, talán az egyetemen, a főiskolán, egy
nyári táborban, evangelizációs alkalmon vagy a gyülekezetben?
Tartós volt a hatása? Miért tart a megújulás néha igencsak rövid ideig?
4. LÉPÉS: ALKALMAZD!
Tanítók részére: A gonosz azon mesterkedik, hogy annyira lefoglaljon a mulandó dolgokkal, hogy semmi időnk ne maradjon arra, ami
örökkévaló. A földi elfojtja az örökkévalót. Amikor Istenre figyelünk,
Igéjét tanulmányozzuk, nem mindig érezzük a lelki fejlődést. Talán
apró változásokat veszünk csak észre életünkben, mintha csak lassan haladnánk előre. Meglehet, a változás szinte észrevétlen, de
igenis folyamatban van! A Szentlélek így, lépésről lépésre formál át.
1) Ismerünk valakit, akinek a gyereke igen lassan fejlődött, majd hirtelen gyors növekedésnek indult? Milyen volt ez az időszak? Mikor
következett be? Mennyit nőtt akkor?
2) Vajon az ugrásszerű növekedés csak egy adott időpontban történik
vagy a szervezet hosszú ideig készül rá? Hasonlítsuk össze a
Krisztusban való növekedést a testi fejlődéssel! A szülők ugyan semmit nem tehetnek, hogy gyerekük magasabbra nőjön, hogyan tudnak mégis hozzájárulni a növekedés folyamatához? Miként alkalmazható ez a példa keresztényi életünkre? Hogyan működhetünk
együtt Istennel a fejlődés folyamatában?
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AZ IGAZI BOLDOGSÁG ÚTJA
Mint olyan sok fiatal Csehországban, Jana sem kapott keresztény nevelést,
sem lelki iránymutatást otthon. Kamaszként diszkóba, majd később techno partikra járt. Rászokott a drogokra is, amit igyekezett titkolni a szülei
előtt.
Egyetemistaként egy másik városba került. Az egyik csoporttársa, Alena
adventista volt, akivel jó barátnők lettek. Az ő hatására Jana felhagyott a
bulizással, de továbbra is cigarettázott, ivott.
Tanulmányaik végeztével úgy döntöttek, hogy együtt beiratkoznak Brnoban
egy másik egyetemre és közösen bérelnek lakást. Alina meghívta Janát az
INRI – Jézus útja egyik programjára. Jana nagyon jól érezte magát, és azonnal tagja akart lenni a csoportnak. Egyre több időt töltött velük. Elkezdte
tanulmányozni a Bibliát is. Egy évvel később érezte, hogy döntenie kell. Át
akarta adni a szívét Jézusnak, de volt egy barátja, akivel nem akart szakítani. A fiú hallani sem akart a kereszténységről. Jana sírt és imádkozott,
míg végül Jézussal való kapcsolatát választotta.
Felhagyott az ivással és a dohányzással is. Meglepetésére azonban ateista
szülei részéről ütközött ellenállásba, akik féltették lányukat ettől a „szektától”. Jana mégis kitartott és megkeresztelkedett. Egy imacsoport vezetését bízták rá.
Idővel a szülei is elfogadták új életformáját, érdeklődnek a gyülekezetben
végzett szolgálatairól. Édesanyja el is mondta, hogy sokkal szebb és tisztább a lánya új élete, mint a régi volt.
„Életem fordulópontja az INRI – Jézus útja program volt – mondja Jana. – Egy
hagyományos gyülekezetben talán nem maradtam volna bent, de ez a
program valóban olyan fiatalok szükségleteire épít, akik azelőtt nem
ismerték Jézust. Itt láttam azt, hogy drog és alkohol nélkül lehet boldog
az ember. Régen azt hittem, csak ezek tehetnek boldoggá, de már tudom,
hogy az ilyesmi csak szánalmas pótszer. Egyedül JÉZUS útja az igazi boldogság!”
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július 20–26.

4. tanulmány

Bizonyságtétel és szolgálat:
az ébredés gyümölcse
A lecke rövid áttekintése
ALAPIGE: Máté 28:19-20
A TANULÓ CÉLJA:
Tudni: Mi az összefüggés Krisztus személyes ismerete és aközött, hogy
lelkesen beszélünk róla másoknak? Az e heti tanulmány célja bemutatni:
Krisztus megismeréséből következik, hogy bizonyságot teszünk róla. A
lelkileg egészséges keresztények imádkoznak, tanulmányozzák a Bibliát
és bizonyságot tesznek. Bizonyságtevés nélkül az ima és az igetanulmányozás könnyen üres formasággá vagy farizeusi szertartássá válhat.
Érezni: Ápoljuk magunkban a megtért szívből fakadó bizonyságtevés
természetes vágyát!
Cselekedni: Határozzuk el, hogy kihasználjuk a bizonyságtevésre azokat az alkalmakat, amelyeket Krisztus naponta elénk hoz, és hetente
időt különítünk el a Krisztusért végzett szeretetmunkára, szolgálatra!
A TANULMÁNY VÁZLATA:
I. Értsük meg Krisztus utolsó szavait!
A Miért olyan fontos a mai egyház számára, amit Krisztus búcsúzóul
mondott a tanítványinak (Mt 28:18-28)?
B A tanítványok bizonyságtevését melyik két jellemző tette igazán hatékonnyá?
II. Tapasztaljuk a Szentlélek erejének hatásait!
A Milyen érezés lenne az újtestamentumi hívők kis csoportjába tartozni, akiknek Mestere éppen most emelkedett fel a mennybe, de előtte
azt a hatalmas és félelmetes feladatot adta, hogy szeretetének üzenetét vigyük el a világnak?
B Mi adott szilárd bizonyosságot a tanítványoknak? Nekünk mi ad
reményt, hogy a feladatot elvégezhetjük még ennek a nemzedéknek
az életében?
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C Mi a Szentlélek és az angyalok szerepe a lélekmentésben? És a
miénk?
III. Krisztus misszióját végezni
A Személyesen neked mit jelent a nagy misszióparancs Mt 28:18-20ban?
B Hogyan próbáltad már bemutatni Jézus szeretetét másoknak?
Összefoglalás: A bizonyságtevés és az áldást jelentő, önzetlen élet a
Jézussal való bensőséges kapcsolat eredménye. A kereszténység sokkal
több az önmagunk megmentését célzó óvatos próbálkozásnál. Jézusról
szól, aki megváltott és kegyelmének nagyköveteiként elküldött, hogy
másoknak is hirdessük az életünket átformáló szeretetet! Ha már tapasztaltuk szeretetét, akkor tudjuk, milyen a valódi megújulás!

TANULÁSI ÚTMUTATÓ
1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!
A lelki növekedés alapja: A hiteles újtestamentumi kereszténység mindig a bizonyságtevő és szolgáló életben mutatkozik meg. Ha ismerjük
Krisztust, vágyunk rá, hogy bemutassuk Őt másoknak. A megújulás a
tanúságtételek egész sorát eredményezi. Ez igaz volt Az apostolok cselekedetei korában és igaz a mai egyházban is.
Tanítók részére: Az az e heti tanulmány központi gondolata, hogy a
bizonyságtevés bizonyítja a valódi megújulást. A bizonyságtevés
nem csupán a megújulás következménye, hanem annak indítórugója
is. Minél tevékenyebben bekapcsolódunk Krisztus szolgálatába,
annál közelebb kerülünk hozzá!
Nyitó tevékenység: Ha lehetséges, nyomtassunk ki elegendő példányt a
következő idézetből és osszuk ki az osztály tagjainak! Olvassuk fel, majd
válaszoljunk az alábbi kérdésekre!
„Ha Krisztus tanítványához méltóan munkába kívánsz menni, hogy
neki lelkeket nyerj meg, csakhamar belátod, hogy az isteni dolgokban
mélyebb tapasztalatokra és nagyobb ismeretre van szükséged, és éhezni
és szomjúhozni fogod az igazságot. Imában Istennel fogsz küzdeni, és
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hited megerősödik; lelked felüdül a megváltás és üdvösség forrásánál. A
megpróbáltatások és küzdelmek Isten Igéjéhez és az imához űznek.
Krisztus kegyelmében és ismeretében fogsz növekedni, és gazdag
tapasztalatokra teszel szert” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest,
1999, Advent Kiadó. 60. o.).
1) Mit mond Ellen White a lelki élet és a bizonyságtétel kapcsolatáról?
2) Hogyan segíti elő lelki növekedésünket a bizonyságtevés?
2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!
Tanítók részére: Hangsúlyozzuk, mennyire fontosak az ember utolsó
szavai! Mt 28:18-20 verseiben találjuk Krisztus búcsúszavait.
Kaptunk már levelet valakitől, akiről tudtuk, hogy halálán van?
Esetleg valaki fel tudja idézni a gyereke utolsó estéjét, mielőtt elköltözött, mert egyetemre ment, vagy házasságot kötött, vagy bevonult
katonának. Milyenek voltak a búcsú pillanatai?
BIBLIAKOMMENTÁR
I. Krisztus utolsó szavai
(Tekintsük át Mt 28:18-20 verseit az osztályban!)
A szakasz az erő ígéretével kezdődik. Jézus azt mondja: „Nékem adatott
minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért…” A „hatalom”-nak
fordított görög szó az exousia. Jézus egész földi szolgálata során hatalmat gyakorolt a gonosz erői felett. Tanítványai kiküldésének is az Ő
hatalma az alapja. A misszióparancs nagy ígérettel párosul. Nem a saját
erejükkel kell menniük, hanem a Megváltó hatalmával.
A kiküldő parancs minden hívőnek szól. Urunk nemcsak a képzetteket
hívja, hanem minden hívőt, és ki is képezi őket. Az a feladat, hogy tegyünk
tanítványokká minden népeket. A kereszténység az első valóban nemzetközi vallás. Jézus szavai nem tűrnek nemzeti határokat. Krisztus egyháza
embereket hív és elfogad „minden nemzetségből, ágazatból, nyelvből és népből” (Jel 14:6). Küldetésünk elvinni a világra Jézus üzenetét és igazságát.
Akik neki szentelik életüket, azoknak megígéri: „…én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20). Habár Krisztus fizikailag már
nem lehetett tanítványai közelében, de a Szentlélek szolgálata által közelebb volt hozzájuk, mintha velük maradt volna. Jelenlétének ígérete csodálatos erőt ad bizonyságtevő egyházának egészen visszajövetele napjáig.
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Elmélkedjünk: Amikor hirdetjük Isten Igéjét, akkor azt Jézus Krisztus
hatalmával tesszük. Az Ő küldetésében veszünk részt, amit az elveszett
világért végez. Milyen érzés erre gondolni?
II. Krisztus erőt ígér
(Tekintsük át ApCsel 1:8; 2:38-39 verseit az osztályban!)
ApCsel 1:8-ban az „erő”-nek fordított görög szó a dunamis, amiből a dinamit szavunk is származik. Ez a Szentlélek hatalma, amely betölti azokat,
akik átadják életüket Jézusnak, ahogy ApCsel 2:38-39 versei meg is ígérik.
Ez az a hatalom, amellyel legyőzzük a pokol erőit és hirdetjük az evangéliumot a föld végső határáig. A Szentlélek ajándéka kell ahhoz, hogy erőt
kapjunk a bizonyságtevéshez. Az apostolok cselekedeteiben leírt megújulás
akkor következett be, amikor a tanítványok az evangélium hirdetésére
szánták az életüket. Amikor Krisztus egyháza engedelmeskedik Ura
parancsának és kegyelmének üzenetét elviszi az egész világra, akkor a
Szentlélek pünkösdi erővel fog kiáradni, hogy legyen erejük a rájuk bízott
feladat végezéséhez. Az apostolok cselekedetei 2. fejezete szerint a Szentlélek
ígérete nemcsak az újtestamentumi egyháznak szólt, hanem egészen a vég
idejéig Krisztus minden követőjének. Péter biztosította az akkor megkeresztelt hívőket, hogy „néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi
Istenünk” (ApCsel 2:39). A Szentlélek ajándéka a hívők minden nemzedékének szól. A végidőben élő egyháznak pedig különösen szüksége van rá,
hogy befejezhesse Isten művét a földön. A Szentlélek kitöltetése nélkül
lehetetlen volna hirdetni az evangéliumot a föld végső határáig. Jézus
hatalma által azonban, amely a Szentlélek munkájában megnyilvánul, a
lehetetlen lehetséges lesz (Mt 19:26).
Elmélkedjünk: Mielőtt Jézus a mennybe ment, megígérte, hogy elküldi
földi egyházának a Szentlélek ajándékát. Bizonyságtevésünket az Ő
tekintélye alapján és a Szentlélek ereje által végezhetjük. Miért olyan
erőtlen mégis sokszor a bizonyságtevésünk?
III. Gondviselésszerű találkozások Krisztussal
(Tekintsük át Az apostolok cselekedetei 8-10. fejezeteit az osztályban!)
Fülöp és az etióp főkomornyik történetéről szólva emlékeztessük az osztályt Isten csodatévő hatalmára e két fejezet alapján! A Szentlélek rövid
időn belül igen gyorsan utat nyit három népcsoport felé. A 8. fejezetben
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Afrika felé nyílik ajtó. Az etióp főkomornyik elfogadja Krisztust, amint a
Szentlélek odavezeti hozzá Fülöpöt. A 9. fejezetben Saul tér meg. Neve és
élete is megváltozik. Pál Kis-Ázsiában mindenütt hirdeti az evangéliumot és
gyülekezetek alakulnak a Földközi-tenger térségében. A 10. fejezetben
Isten álmot ad Kornéliusznak és Péternek, hogy felkészüljenek gondviselésszerű találkozásukra. Kornéliusz, a római hadsereg egyik vezére elfogadja Krisztust, ami kétségtelenül hat bajtársaira is. Amikor élünk a Krisztustól
kapott alkalmakkal, Ő ott is ajtókat nyit, ahol mi nem is gondolnánk!
Elmélkedjünk: Isten már a találkozás előtt készíti az embereket a
bizonyságtétel meghallására. Hogyan teszi ezt?
3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!
Tanítók részére: Az alábbi kérdésekkel hangsúlyozd ki, hogy men�nyire fontos minden hívőnek tevékenyen részt venni a bizonyságtevésben!
Elgondolkodtató kérdések:
1) Miért nem lehetséges a megújulás elkötelezett bizonyságtevés nélkül?
2) Milyen szerepe van a megújulásnak a bizonyságtevésben? Milyen
szerepe van a bizonyságtevésnek a megújulásban?
Gyakorlati kérdések:
1) Milyen missziós terveket készíthetünk a szombatiskolai osztállyal?
2) Mi tehetünk meg hetente vagy havonta?
Tevékenység: Szánjunk időt arra, hogy megbeszéljünk bizonyos missziós elképzeléseket, amiket együttesen el tudnánk végezni! Íme néhány
ötlet:
1) Készítsünk listát a kimaradt vagy hiányzó gyülekezeti tagokról!
Kezdjünk el imádkozni értük, és jelöljünk ki havonta egy szombatot,
amikor meglátogatjuk őket!
2) Írjunk listát a kórházban vagy idősek otthonában lévő ismerősökről,
és látogassuk meg őket havonta!
3) Negyedévente egy szombaton osztogassunk könyveket vagy folyóiratokat a gyülekezet szomszédságában!
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4) Milyen ötletek jutnak még eszünkbe? Készítsük el saját listánkat, és
válasszunk ki néhány tevékenységet az osztály számára!
4. LÉPÉS: ALKALMAZD!
Tanítók részére: A tanulmány kulcsgondolata az, hogy bizonyságtevés nélkül nem lehetséges valódi megújulás. A Szentlélek jön, hogy
erővel ruházzon fel a bizonyságtevésre és így bemutathassuk másoknak is az evangéliumot. A megújulásért mondott imához tartozik az
elveszettekért való könyörgés és az igyekezet, hogy megnyerjük őket
Jézusnak.
Elgondolkodtató kérdések:
1) Jézussal szerzett személyes tapasztalatunk hogyan késztet erősebb
bizonyságtevésre?
2) Gondolj vissza életed egyik olyan időszakára, amikor aktívan részt
vettél Krisztus szolgálatában! Közelebb érezted magad Jézushoz? Ha
igen, miért? Ha nem, miért nem?
3) Lehetséges olyannyira belemerülni a missziómunkába, hogy végül
kiégünk, elhanyagoljuk az imát és a bibliatanulmányozást. Miként
kerülhetjük el ezt?
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VÁRATLAN FORDULAT
A nevem Josef. Kamasz koromban haragudtam a világra. Édesapám ragaszkodott hozzá, hogy a bátyámmal együtt gyülekezetbe járjunk, amire én
lázadással válaszoltam. Nem figyeltem oda, vitáztam a testvérekkel. Az
utcán is belekötöttem az emberekbe.
Két évvel később elmentem egy ifjúsági táborba, de csak azért, hogy hátha
találkozom egy helyes lánnyal. Naponta háromszor volt áhítat. A lelkész
olyan emberekről beszélt, akiknek, miután Istent megismerték, megváltozott az életük. Magamnak sem akartam bevallani, de szavai hatottak
rám! Azon tűnődtem, hogy vajon könnyebben menne-e az ismerkedés a
lányokkal, ha adnék Istennek egy esélyt. Kiosontam az összejövetelről
és bezárkóztam a fürdőszobába. Imádkoztam. Bocsánatot kértem
Istentől a sok rosszért, amit tettem, és a segítségét kértem. Isten szeretetének és megbocsátásának érzése olyan erővel tört rám, hogy kemény
fiú létemre zokogni kezdtem!
Másnap délután a parton sétálva találkoztam egy lánnyal. Csaknem négy
órát beszélgettünk! A barátaim is észrevették, hogy valami történt. Igen,
megfordult az életem!
A táborból hazatérve nem akartam elveszíteni Istennel szerzett tapasztalatomat. Imádkoztam és olvastam a Bibliát. Amikor találkoztam azokkal,
akikbe azelőtt belekötöttem, mosolyogva köszöntem nekik. Isten arra
késztetett, hogy bocsánatot kérjek tőlük, majd a tanáraimtól, az osztálytársaimtól, a barátaimtól, a bátyámtól és a szüleimtől is. Mindenki láthatta, hogy megváltoztam.
A gyülekezetben ifjúsági kört szerveztünk a bátyámmal. Az istentiszteleteken általában huszonöt körül volt a résztvevők száma, de meghívásaink
után hetvennél is többen lettünk, főleg kamaszok, akiknek sok tanácsra
van szüksége.
Isten az érettségin is segített, nagyon jól sikerült, pedig nem voltam jó tanuló. Most az adventista teológián tanulok, hogy másoknak is beszélhessek azokról a csodákról, amelyeket értem tett Isten. Ezt az intézményt
néhány éve tizenharmadik szombati adományokból építették. Köszönjük
az adományokat és az imákat!
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5. tanulmány

július 27 – augusztus 2.

Engedelmesség: az ébredés
gyümölcse
A lecke rövid áttekintése
ALAPIGE: Az apostolok cselekedetei 5:28-32
A TANULÓ CÉLJA:
Tudni: Tanulmányozzuk az összefüggést a megújulás és a Szentlélek
kitöltetése, valamint az ebből következő engedelmes élet között! A megújulás nem hiteles az élet átalakulása nélkül. Minden valódi megújulás
arra készteti a hívőt, hogy Isten akaratát cselekedje.
Érezni: Örüljünk annak, hogy a Szentlélek jelenléte valóságos, hatalma
meggyőz, megtérésre indít és minden hívőnek erőt ad az új élethez!
Cselekedni: Igyekezzünk naponta örömöt okozni Jézusnak azzal, hogy
kinyilatkoztatott akarata szerint élünk!
A TANULMÁNY VÁZLATA:
I. Ismerjük meg a Szentlélek átalakító hatalmát!
A Mi a legékesebb bizonyítéka annak, hogy valaki életét betölti a
Szentlélek?
B Honnan tudhatjuk, hogy valóban betöltött bennünket a Szentlélek?
C Péter és Pál életében hol láthatjuk az igazi megújulás gyümölcseit?
II. Akarjunk mindenben Jézus kedvében járni!
A Időnként miért olyan nehéz engedelmesen, Isten akaratával összhangban élni?
B Olvassuk fel ApCsel 5:28-32 verseit! Mi az üzenete számunkra e verseknek?
III. Engedelmeskedni a Szentlélek erejével
A Miért élünk gyakran a Szentlélek nélkül, holott Krisztus ingyen felkínálja Lelke ajándékát?
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B Hol tartunk lelki utunkon? Ha Péter életére gondolunk, melyik élet-

C
D

helyzet jellemzi leginkább jelenlegi állapotunkat? 1) Amikor megtagadta Krisztust; 2) Krisztus feltámadása után; 3) pünkösd után?
Beszéljünk mindhárom helyzetről! Hogyan alkalmazhatók a saját
életünkre?
Milyen példát találunk Jézusban Fil 2:5-11 versei szerint? Hogyan
élhetünk engedelmes, Szentlélekkel teljes életet?
Jézus tapasztalata mit árul el az engedelmes élet áráról?

Összefoglalás: A megújulás mindig engedelmességet eredményez.
A Szentlélek kitöltetése következtében meglátszanak életünkben a Lélek
gyümölcsei. A Szentlélek Jézusról tesz bizonyságot és arra késztet, hogy
mindenben az Ő tetszését keressük. Úgy mehetünk Krisztushoz, ahogy
vagyunk, de nem maradunk ugyanolyanok, mert a Szentlélek átalakító
hatalma megújít és megváltoztatja szívünket.

TANULÁSI ÚTMUTATÓ
1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!
A lelki növekedés alapja: A Szentlélek hatalma megváltozott életünkben nyilvánul meg. Érzelmeink nem a megújulás valóságának
fokmérői. A valódi bizonyíték életünk pozitív változásaiban lelhető
fel.
Tanítók részére: Emeljük ki Péter, István, Pál, különösen pedig Jézus
Lélekkel teljes életét, akik folyamatosan törekedtek megismerni
Isten akaratát! Az e heti tanulmány kulcsgondolata az, hogy a
Szentlélek hatalma, ami a megújulásban nyilvánul meg, az Isten
akaratának való engedelmességhez vezet.
Egy adventista gyülekezet evangelizációs sorozatára eljött egy vendég,
aki még sosem járt az imaházban. Néhány nappal később elmondta az
igehirdetőnek, hogy bár elhiszi a sorozaton tanult új igazságokat, mégsem fog visszajönni. A „Miért?” kérdésre így válaszolt: „Nos, az én gyülekezetemben minden héten kitöltetik a Szentlélek. Az emberek nyelveken szólnak, látomásaik vannak, prófétálnak. Én a Szentlélek hatalmának kézzelfogható, cselekvő megnyilvánulásait akarom látni, itt azonban
ilyen nincs.”
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Ez hölgy Lélekkel teljes istentiszteleten akart részt venni, ám nyilván
tévesen értelmezte, hogy ez a valóságban hogyan is történik. Jelen tanulmányunkban arra összpontosítunk, hogy miként nyilvánul meg a
Szentlélek munkája életünk átalakulásában. A Szentlélek hatalma nem
feltétlenül jelekben vagy látványos csodákban mutatkozik meg, hanem
az olyan emberek szívében, akik Isten akaratának teljesítésére törekszenek. A megújulásról, reformációról és misszióról szóló tanulmányaink
során egy másik alkalommal majd részletesen tanulmányozzuk azt is,
hogyan különböztethetjük meg a Szentlélek igazi, illetve hamis megnyilvánulásait. Ebben a leckében a Szentlélek munkájának eredményeit
vizsgáljuk meg Péter, István, Pál, valamint Jézus életében.
Nyitó tevékenység: Az e heti lecke tanulmányozása közben a Szentlélek
munkájának milyen közös jellemzőjét fedezted fel a négy felsorolt bibliai szereplő életében (Péter, István, Pál és Jézus)?
2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!
Tanítók részére: Ha a Szentlélekkel teljes életre akarunk példát találni, nincs nagyszerűbb példaképünk Jézusnál! Az Ő élete tökéletesen
bemutatja, milyen a Szentlélekkel teljes élet. Jézus nélkül nincs megújulás! Az Ő életében felfedezhetjük, milyen is a megújulás. A
Bibliában valószínűleg nincs nagyszerűbb leírás erről Fil 2:5-8 szakaszánál.
BIBLIAKOMMENTÁR
I. Értsük meg Jézus isteni természetét!
(Tekintsük át Fil 2:5-6 versét az osztályban!)
Ebben a szakaszban Pál apostol alaposan és részletesen elmagyarázza
Krisztus isteni természetének lényegét. A következő kijelentéssel kezdi:
„Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban
is, Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt,
hogy ő az Istennel egyenlő” (Fil 2:5-6). Pál a következő kifejezést használja:
„Krisztus Jézus”, másutt általában Jézus Krisztusként utal rá. Vajon miért
ez a váltás? Pál valószínűleg Megváltónk isteni természetét akarja hangsúlyozni, ezért kezdi nevét a „Krisztus” szóval. A „Jézus” nevet az angyal
adta Józsefnek, „mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből”
(Mt 1:21). Ez Jézus testtélételével kapcsolatos. Krisztus, az Istenség
egyik személye, „Isten formájában volt”, vagyis a szó szoros értelmében
32

Isten volt öröktől fogva. A „forma” görög szava itt: morphe. Ez Isten minden tulajdonságát és jellegzetességét magában foglalja. Az Atya minden
tulajdonsága megtalálható Krisztusban is. Krisztus „nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő”, vagyis Krisztus nem vélte szokatlannak, hogy az Atya Istennel egy szinten létezzen, hiszen maga is
Isten volt. Nem kellett megszereznie vagy magához ragadnia az Istennel
való egyenlőséget, mert ez természetének lényeges sajátossága.
Elmélkedjünk: Jézus öröktől fogva létezett az Atyával együtt. Létének
nem volt kezdete és vége sem lesz. Miért fontos a megváltási tervben
Krisztus örökkévalósága?
II. Értsük meg Krisztus tökéletes áldozatát!
(Tekintsük át Fil 2:7-8 verseit az osztályban!)
Lenyűgöző, hogy Krisztus, aki egy volt az Atyával, „önmagát megüresíté,
szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén” (7. vers). Jézus
önként üresítette meg magát kiváltságaitól és felségjogától, amely mint
Istennel egyenlőt illette meg. Otthagyta a menny tisztességét és dicsőségét és emberi testet öltött, hogy megváltson bennünket. Aki Isten formájában volt, most szolgai formát vett fel. Alázatos, engedelmes szolgává
lenni, ráadásul úgy, hogy végül a legszégyenteljesebb halállal haljon
meg, különösen nagy áldozat. Jézus lejött a dicsőséges mennyekből a
csüggedés mélységeibe, hogy bennünket a csüggedés mélységeiből a
dicsőséges mennyekbe emelhessen. Milyen is a Szentlélekkel teljes élet?
Figyeljük meg Jézus életét, akkor megláthatjuk! Lélektől született, mindennap betöltekezett a Lélekkel, megkereszteltetett a Lélek által és a
Lélek hatalmával szolgált (Lk 1:35; 4:18; Mt 3:11-17).
Jézus azért élt, hogy dicsőséget adjon Atyjának. Életével bemutatta,
milyen az Atya. Ezért mondta: „én mindenkor azokat cselekszem, amelyek
néki kedvesek” (Jn 8:29). Engedelmes Fiú volt, aki elkötelezte magát
amellett, hogy Atyja akaratát cselekszi és Istent dicsőíti az életével (Mt
26:39; Jn 17:4; Zsid 5:8). Rajta látszott a valódi megújulás gyümölcse: az
engedelmesség.
Elmélkedjünk: Miért szükséges teljesen elkötelezni magunkat
Krisztusnak, az Ő tetszése szerint cselekedni mindenben, amit kér és
betöltekezni Szentlelkével?
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3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!
Tanítók részére: Péter, István, Pál és mindenekfelett Jézus bemutatta
életével az Istennek való teljes odaszentelődés eredményeit. Isten
kegyelmének átalakító hatalma engedelmességhez vezet. Egy mai történet is példázza ezt az alapelvet. Mondjuk el az osztályban a történetet,
majd bátorítsuk a jelenlévőket, hogy hozzanak fel hasonló példákat!
Dávid és Nelli hűséges kereszténynek tartotta magát. Minden héten jártak
a gyülekezetbe, étkezéseknél elmondtak egy-egy rövid imát, néha még
együtt is imádkoztak, de valami hiányzott az életükből. Házasságuk megromlott. Gyakran veszekedtek. Mindig az éppen aktuális tévéprogramok
kötötték le a figyelmüket, így aztán a Biblia tanulmányozása vagy az ima
már unalmasnak tűnt számukra. Majd egy bibliatanulmányozó kis csoport tagjai lettek. Egyre inkább éhezték Isten Igéjét. Idővel komoly változások történtek az életükben. Ami egykor heves vitákat váltott ki közöttük, az már mind elvesztette jelentőségét. Az ima és a bibliatanulmányozás ideje fontos lett számukra. Gondolkodásukban óriási változás ment
végbe. Életük mottója ez lett: „Jézus, tetszésed szerint akarok élni!”
Ez a valódi megújulás eredménye. Amikor szívünket megújítja Isten
kegyelme, gondolatainkat pedig Igéje járja át, akkor vágyunk rá, hogy
Jézus tetszése szerint éljünk, alázatosan és engedelmesen.
Tevékenység: Ismer valaki hasonló történetet, amit kész elmondani? Ha
igen, tegye meg!
4. LÉPÉS: ALKALMAZD!
Tanítók részére: Ha az engedelmesség a megújulás gyümölcse, akkor
mit gondoljunk azokról az úgynevezett megújulásokról, amelyeket nem
követ engedelmesség? Bátorítsunk minden jelenlévőt arra, hogy vizsgálja meg életét az alábbi elgondolkodtató kérdések segítségével! Az osztály minden tagja imádkozva gondolkodjon el a kérdésekről 1-2 percig!
Elgondolkodtató kérdések:
1) Milyen szempontból tapasztalom nap mint nap a lelki megújulást?
Miként újítja meg szívemet naponta a Szentlélek?
2) Hogyan látszik meg rajtam a Szentlélek átalakító ereje? Életem mely
területeit nem adtam még át Jézusnak? Mi tart vissza ettől?
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ÉHES VOLTAM…
Maria Santos mosolyogva köszönti a bevándorlókat, akik az adventista
imaház kapujánál várakoznak Portugáliában, Lisszabonban. Kinyitja
azoknak a termeknek az ajtaját, ahol a segélycsomagokat tárolják.
Közben egy mikrobusz áll meg az épület előtt, friss kenyérrel és zöldségekkel megrakodva. A férfiak felviszik az élelmiszereket.
A gyülekezet jótékonysági szervezetének két helyiség és egy folyosó áll rendelkezésére az imaház második emeletén. A polcokon sorakoznak a
tartós élelmiszerek, két fagyasztóban a fagyasztott áruk és egy hűtőben
a helyi áruházlánctól kapott joghurtok. A plafonhoz erősített, gyalult
falécekről vállfákra akasztott kabátok, kardigánok, meleg ruhák lógnak,
amelyek szükségesek a tél közeledtekor.
Egy idős asszony megy lassan felfelé a lépcsőn. Rámosolyog a portásra, aki
behívja és leülteti, amíg Maria telerakja a táskáit élelemmel. „Hogy van
az unokája és a férje?” – kérdezi a portás. „A kis Tony jól van, de a férjem… fázik a hidegben. Vihetek neki egy meleg kardigánt?” – kérdezi.
Választ egy pulóvert a férjének, majd valaki lesegíti a lépcsőn, hogy ott
várja a mikrobuszt, amivel hazamehet, különben két kilométert kellene
gyalogolnia.
Azután egy férfi érkezik, halkan beszél. Nem szokott hozzá, hogy kérjen, de
a felesége beteg lett és éheznek. Élelemmel megpakolt táskával, meleg
kabátban távozik.
A sor egyre nő, majd fogy, ahogy az órák telnek. Mire a központ este bezár,
több tucat családnak segítenek egy újabb hetet túlélni. Például Anának,
akinek négytagú családról kell egyedül gondoskodnia, meg az özvegyen
maradt Gertrudnak, aki a gyülekezet közelében lakik, és időközben már
megismerte Istent, megkeresztelkedett.
Maria az élelem mellé mindig tesz egy-egy könyvet, folyóiratot, ezzel bátorítva a családokat, hogy bízzanak Istenben.
A gyülekezet azért imádkozik, hogy nyithassanak egy új közösségi házat,
ahol még több embernek nyújthatnak testi-lelki segítséget. „Mindig
eszembe jut, amit Jézus mondott: ’éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok’” – vallja Maria.
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6. tanulmány

augusztus 3–9.

Bűnvallás és megtérés:
az ébredés feltételei
A lecke rövid áttekintése
ALAPIGE: Zsoltárok 32:1-5
A TANULÓ CÉLJA:
Tudni: Ismerjük fel a megtérés és a bűnbánat fontosságát a megújulás
folyamatában és a Szentlélek elnyerésében!
Érezni: A Szentlélek meggyőző ereje megtérésre és bűnvallásra vezet.
Cselekedni: Gyakoroljuk a megtérés és bűnvallás bibliai alapelveit, és
törekedjünk „botránkozás nélkül való” lelkiismeretre „az Isten és emberek
előtt mindenkor” (ApCsel 24:16)!
A TANULMÁNY VÁZLATA:
I. Értsük meg a megtérés és a bűnvallás lényegét!
A Mi a különbség a megtérés és a bűnvallás között?
B Miért elengedhetetlen feltétele a megtérés és a bűnvallás a Szentlélek
kitöltetésének? Ki késztet megtérésre és bűneink bevallására?
C Mikor káros vagy kóros a bűntudat és mikor egészséges? Létezik
egészséges bűntudat? Indokold válaszodat!
II. Bűntudattól és kárhoztatástól szabadon
A Pál bűnös voltáról gondolkodva önmagát nevezte a bűnösök közt az
elsőnek (1Tim 1:15). Hogyan kezelte a múltban elkövetett bűneit?
Hogyan értelmezte a bűn és az igazság fogalmait? Mi változik életünkben, ha ezt megértjük?
B Minek kell történnie ahhoz, hogy a megtérés és a bűnvallás eredményre vezessen?
III. Tapasztaljuk a tiszta lelkiismeret örömét!
A Miként hat emberi kapcsolatainkra az Istentől nyert bűnbocsánat?
B Miért gyógyít a bűnök bevallása?
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Összefoglalás: A tanítványok a felházban töltött idő alatt megbánták és
megvallották bűneiket Istennek, és ha szükséges volt, egymásnak is.
Megbékéltek Istennel és egymással is egy akaratra jutottak. Így készítették fel szívüket a Szentlélek pünkösdi kitöltetésére. A mi életünkben a
bűn akadályozza a Szentlélek hatalmas kiáradását, zárja el a Lélek áradásának csatornáját. A megtérés és a konkrét bűnök megvallása megnyitja lelkünk elzáródott csatornáit, hogy a maga teljességében megkapjuk a menny drága ajándékát, a Szentlelket.

TANULÁSI ÚTMUTATÓ
1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!
A lelki növekedés alapja: A megtérés és a bűnvallás a lelki növekedés
kulcseleme. Bűneink elismerése nélkül a Szentlélek hatalma korlátozott lesz az életünkben. Ám ha engedünk a késztetésnek és felkészülünk befogadására, Isten kiárasztja ránk.
Tanítók részére: Fontos figyelni a Szentlélek meggyőző erejére és
megvallani minden bűnt, ami Isten és közénk áll! Csak akkor nyerjük el az Úr áldásait, ha őszinték vagyunk magunkhoz is.
Clint nemrégiben tért meg és eljárt egy új-angliai gyülekezet evangelizációs alkalmaira. Mélyen megérintették a próféciákról szóló bibliai előadások. Egyik este különösen nagy hatást tett rá a Jézus második eljöveteléről szóló prédikáció. Az evangelizátor feltette a kérdést: „Van valami
az életedben, ami akadályoz a Jézus eljövetelére való felkészülésben?” A
Szentlélek egy konkrét esetet juttatott Clint eszébe. Még kamaszkorában
egy bandával kiraboltak egy lakást a környéken. Clint hivatkozott
Krisztus bűnbocsánatának ígéretére és bevallotta vétkét. Eltelt néhány
hét, de Clintet továbbra is nyugtalanította akkori tette. Az evangelizátor
elmagyarázta, hogy különbség van az erkölcsi és a pszichológiai bűntudat között. Az erkölcsi bűntudat abból ered, hogy megtörtük Isten törvényét. Pszichológiai bűntudatot viszont a másik ember megbántása vált
ki. Az erkölcsi bűntudat elmúlik, amikor megvalljuk vétkeinket Istennek,
a pszichológiai bűntudat azonban mindaddig megmarad, amíg be nem
valljuk tettünket annak, akinek ártottunk. Amikor Clint megértette,
hogy szükséges bocsánatot kérnie és ha kell, kártérítést adnia, azonnal
megkérte az evangelizátort, hogy segítsen megtervezni a jóvátételt. Az
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igehirdető felvette a kapcsolatot a családdal, akik megbocsátottak a fiatalembernek. Amikor Clint meghallotta, hogy a család megbocsátott
neki, könnyekre fakadt. Megszabadult a bűntudat pszichológiai terhétől
is, ami legördült válláról. Akkor szabadulunk fel a Lélekkel teljes életre,
amikor bocsánatot kérünk Istentől az ellene elkövetett bűnökért, illetve
azokért az alkalmakért, amikor másokat megkárosítottunk.
Nyitó tevékenység: Mikor helyénvaló odamenni valakihez és a bocsánatát kérni azért, ha szavakkal vagy tettekkel bántottuk? Van, amikor csak
Istennek kell bevallani a bűnt? Vitassuk meg! Mikor forduljunk csak
Istenhez bűnünket elismerve?
2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!
BIBLIAKOMMENTÁR
I. A bűnbocsánat bizonyossága
(Tekintsük át 1Jn 1:9 versét az osztályban!)
János első levele rendkívül fontos igazságokat tartalmaz Isten népe számára. „A keresztény bizonyosságok levele” – így is illetik teológusok.
Olvashatunk benne arról, hogy Jézus az Isten Fia, illetve az örök élet
ígéretéről, az imák biztos meghallgattatásáról, a gonosztól való szabadulásról és a bűnbocsánatról. 1Jn 1:9-ben az apostol biztosítja Jézus követőit: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és
megtisztítson minket minden hamisságtól.”
A szakasz két jellemzőt mond el Istenről és két tettét közli. Isten hű és
igaz, megbocsát és megtisztít. Az Adventista Bibliakommentár ezt a megjegyzést fűzi e bibliaszöveghez: „Az is nyilvánvaló, hogy [János] konkrét
bűnökről beszél, nem pedig bűnös életvitelről. Következésképpen a
bűnvallásnak is konkrétnak kell lennie, nem csupán annyit kell megvallani, hogy bűnösök vagyunk. Bűnünk konkrét jellegének elismerése és
az ahhoz vezető indítékok megértése fontos és elengedhetetlen a bűnvalláshoz és a hasonló kísértések elhárításához” (The SDA Bible
Commentary. 7. köt. 632. o.).
Az I. században a Szentlélek pünkösdi kitöltetése akkor következett be,
amikor a tanítványok elismerték bűneiket és bűnvallással felkészítették
szívüket. Ami igaz volt Krisztus követőivel kapcsolatban akkor, az éppen
úgy vonatkozik utolsó időben élő népére is.
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Elmélkedjünk: Rossz tetteink bűnös döntéseink következményei. A
természetünk pedig azért bűnös, mert bűnös világba születtünk. Mi lesz
régi természetünkkel, amikor elfogadjuk Jézust személyes Megváltónknak
és újjászületünk? Mi a régi természet? Meddig fog megmaradni?
II. A megbocsátás öröme
(Tekintsük át Zsolt 32:1-5 verseit az osztályban!)
A szakasz így kezdődik: „Boldog…” A héber szó itt az ashre, ami azt jelenti: „örömteli”, „megelégedett” vagy „békességben van”. A bűnvallás elvezet a valódi boldogság, az igazi megelégedettség és a tartós béke útjára.
„Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog
ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen”
(1-2. vers).
Figyeljük meg ezt a három szót: hamisság, vétek, bűn. Az eredeti nyelvben mindháromnak különböző jelentésárnyalata van. A „hamisság”-nak
fordított szó szándékos lázadás Isten akarata ellen. A „vétek” „céltévesztés”, „engedetlenség Isten parancsolatai iránt”. A „bűn” pedig valamilyen
erkölcsi torzulásra, ferde hajlamra vagy romlottságra utal. A valódi
öröm, a teljes béke és a belső elégedettség abból fakad, ha megtérünk és
elismerjük vétkünket Isten előtt. Isten kegyelme képes egészen elfedezni
hamisságunkat, vétkeinket és bűneinket. Nincs olyan bűn, amiért az Ő
igazsága ne tudna engesztelést szerezni.
Dávid egy egész évig nem vallotta meg bűnét Istennek, miután házasságtörést követett el Betsabéval. Tagadásának egyértelmű fizikai tünetei
lettek: „megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt… életerőm
ellankadt” (Zsolt 32:3-4). Szívét mardosta a bűntudat és a szégyen, ami
elszívta erejét és életkedvét. Amikor azonban megvallotta bűnét,
Istennél bocsánatra, biztonságra és örömre talált. Tapasztalta, hogy a
mindenható Isten tanácsolja, tanítja és az igazság ösvényén vezeti.
Elmélkedjünk: Az eltitkolt bűn egyaránt megfoszt a belső békétől és a
keresztény örömtől. Isten és közénk falat emel, gátolja mindazt, amit
Isten tehetne életünkben és életünk által. Nem engedi, hogy a Szentlélek
hatalmasan munkálkodjon bennünk és elérjen általunk másokat az
evangéliummal. Miért elengedhetetlen a bűnvallás és a bűnbánat, ha az
ígért megújulásra vágyunk?
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3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!
Elgondolkodtató kérdések:
1) Olvassuk el 3Móz 5:5-6 verseit! Mit tanít ez a szakasz a bűnbánat
valódi jellegéről? Miért kéri Isten, hogy valljuk meg konkrét bűneinket? Ha valaminek megvallására most indít a Szentlélek, szánj rá időt
és tedd meg csendes imában!
2) Pál apostol így írt küzdelméről: „Ebben gyakorlom pedig magamat,
hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek
előtt mindenkor” (ApCsel 24:16). Eszedbe jut valaki, akit megbántottál? Késztet-e a Szentlélek, hogy törekedj minden megromlott kapcsolatodat rend behozni? Mit tehetsz a gyógyulásért és a megbékélésért?
Gyakorlati kérdések:
1) Szánjunk pár percet önvizsgálatra, majd tegyünk fel magunknak
néhány kérdést:
a. Van-e valami Isten és köztem, amit nem vallottam még be?
b. Van-e olyan bűn vagy nézeteltérés köztem és valaki más között,
amit rendezni kellene?
2) Néhány perces csendes elmélkedés után mondjunk el hangosan egy
rövid imát! Kérjük Istent, hogy vegye át az irányítást minden jelenlévő szívében!
4. LÉPÉS: ALKALMAZD!
Tanítók részére: Minden bibliai megújulás elválaszthatatlan része a
konkrét bűnök megvallása és megbánása. A múltban a valódi megújulást mindig őszinte bűnvallás és szívből történő megbánás jellemezte. A Szentlélek kiáradásakor bekövetkezik a megbékélés.
Jóváteszik a kárt és helyreállítják a kapcsolatokat.
Egyéni tevékenység:
1) Előfordult már, hogy valaki bocsánatot kért tőled szavaiért vagy tetteiért? Milyen érzés volt? Hogyan hatott ez a kapcsolatotokra?
2) Odamentél már valakihez bocsánatot kérni? Hogy érezted magad,
miután megtetted?
3) Hogyan érezted magad, miután őszintén megvallottad bűnödet
Istennek?
40

KITARTÓ KERESÉS
Elena hangosan kopogott a gyülekezet ajtaján, amikor már fájt a csuklója,
öklével dörömbölt. „Egész Párizson átutaztam, és az ajtó zárva!” – gondolta magában. Hátralépett, újra a feliratot kereste, de nem látta sehol.
Az épület elhanyagoltnak látszott. Talán nem jó a cím, amit kapott.
Lassan visszasétált a metróhoz, hogy hazatérjen. „Talán a jövő héten már
visszajönnek, ha most elmentek valahová” – gondolta. Elena nemrégiben költözött Párizsba a férje után, aki ott kapott munkát.
Otthon újra megnézte a gyülekezet címét az interneten. A következő szombaton korán kelt, átmetrózott a városon, de éppen úgy járt, mint korábban. „Nem hiszem el! Mi lehet a baj? – füstölgött magában. – Nem létezik, hogy egy lélek sincs az imaházban!” Ám orosz vérmérséklete nem
engedte, hogy feladja. Találnia kell egy gyülekezetet a városban! Úgy
vágyott egy hasonló közösségre, mint aminek a melegét még
Portugáliában megszokta!
Miközben az utcán sétált, visszagondolt Agosto lelkészre, aki először hívta
őt és férjét a gyülekezetbe. Hamar megtalálták helyüket a kis csoportban. Elena hirtelen megtorpant. Egy feliratot látott a feje fölött: Hetednapi
Adventista Egyház. Nagyot dobbant a szíve. Végre! Felszaladt a lépcsőn,
nyitni akarta az ajtót, ám egy férfi kinézett a résen és franciául mondott
valamit. Elena nem értette, de gesztusai világosan kifejezték, hogy nem
engedi be.
Fáradtan és szomorúan ért haza. Később felhívta a portugál lelkészt és elpanaszolta neki a dolgot. A lelkész kiderítette, mi történt. Az első gyülekezet épületét ideiglenesen lezárták, a másodikban pedig úrvacsorát tartottak és már „megtelt” a gyülekezet. A lelkész megadta Elenának egy
portugál-ajkú párizsi közösség címét, ahol azonnal barátságos családra
talált. Rövid időn belül a keresztségre készültek a férjével együtt. Később
visszatelepültek Portugáliába, ahol meg is keresztelkedtek.
„Abban a magányos időszakban ismertem fel, hogy szükségem van Istenre”
– emlékezett vissza Elenea, aki egészen addig kitartóan keresett, amíg
végre békességre lelt.
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7. tanulmány

augusztus 10–16.

Egység: az ébredés
összekötő ereje
A lecke rövid áttekintése
ALAPIGE: János 17:9-11, 20-24
A TANULÓ CÉLJA:
Tudni: Mi jellemezte az újszövetségi egyház egységét? Vizsgáljuk meg az
egység és a megújulás közötti összefüggést!
Érezni: Mely magatartásformák vezetnek megújuláshoz? Törekedjünk
erre már most helyi közösségünkben!
Cselekedni: Fogadjuk el Krisztus egységre szólító hívását, amelynek
alapja a közös üzenet és küldetés, valamint az egyházszervezet! Találjuk
meg az egység minden akadályát, és törekedjünk azok eltávolítására!
A TANULMÁNY VÁZLATA:
I. Tanulmányozzuk az újszövetségi egyház egységét!
A Mi aggasztotta Krisztust leginkább röviddel kereszthalála előtt
(János 17. fejezet)? Miért olyan fontos ez Jézus számára?
B Milyen képpel érzékelteti az egységet Péter (1Pt 2:4-5), illetve Pál
(1Kor 12:12-18)? Miért használták éppen ezeket a jelképeket az egyház egységére?
C Milyen szerepe van az egyház missziójának és üzenetének az egységben?
II. Az újtestamentumi egység tapasztalata
A A tanítványok erős akaratú egyéniségek voltak. Pünkösd előtt magatartásukkal és érzelmeikkel gyakran akadályozták azt az egységet,
amit Krisztus akart létrehozni közöttük. Időnként „támada… köztük
versengés is, hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak” (Lk 22:24). Mi
történt? Miként és minek a hatására változott meg a magatartásuk?
B A ma egyházában hogyan vezet versengéshez a büszkeség? Emberi
természetünk akadályozhatja-e azt az egységet, amit Krisztus szeretne látni közöttünk? Hogyan lehetnénk egyek?
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III. Alkalmazzuk az újtestamentumi egyház egységének elveit!
A Hogyan viselkedjünk, amikor konfliktus veszélyezteti az egyház egységét? Van-e jobb megoldás annál, mint hogy állást foglalunk egyik
vagy másik fél véleménye mellett?
B Közösségünk milyen gyakorlati lépéseket tehet az egység folyamatos
erősítésért és őrzéséért?
Összefoglalás: Jézus nagy fontosságot tulajdonít az egyház egységének.
Az egész Újszövetség komoly hangsúlyt helyez a gyülekezeti tagok egymás közötti kapcsolatára. Az imádkozó közösség, amelynek közös üzenete és küldetése van, megkapja a Szentlélek erejét, hogy elvihesse környezetének Krisztus örömhírét. Mi is hatalmas változást hozhatunk a
világba, ha a korai keresztényekhez hasonlóan egységre jutunk
Megváltónk szeretete által.

TANULÁSI ÚTMUTATÓ
1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!
A lelki növekedés alapja: Az egység elengedhetetlen feltétele a
Szentlélek kitöltetésének és a megújulásnak. Amikor Krisztus egyháza egységbe forr, Jézus üzenetére összpontosít, lelkesen végzi küldetését, nem süpped bele az önelégült, langymeleg állapotba, akkor
bekövetkezik a megújulás!
Tanítók részére: Krisztus közbenjárói imája (János 17. fejezete) alapján világítsunk rá, hogy mennyire hangsúlyozta Megváltónk az egységet! Beszéljük meg, milyen romboló a széthúzás! Az alábbi történet
gondolatébresztőként szolgálhat.
Jim és Tom két huszonéves fiatalember. Egy kis keresztény iskolában
tanítottak. Még a tanév kezdetén összevitatkoztak, ami megterhelte kapcsolatukat. Amennyire csak lehetett, kerülték egymást. Nyilvánvaló volt
a köztük lévő feszültség. Az értekezleteken még inkább kiütközött az
ellenszenv. Bármiről beszélt Jim, Tom mindig ellenkezett. A feszültséget
a tanárok és a diákok is érezték.
A tanév vége felé egy fiatal lelkipásztor imahetet vezetett az iskolában.
Isten Lelke érintette a tanárokat és a diákokat egyaránt. Péntek este
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úrvacsorát tartottak. A lábmosás szertartása alatt Jim Tomhoz fordult:
„Tom, megmoshatom a lábad? Helytelen volt, ahogy ebben az évben
viszonyultam hozzád. Sajnálom!” Tom megdöbbent. Megölelték egymást, majd megmosták egymás lábát. Leomlott köztük a válaszfal. Az
iskola légkörében óriási változás történt. Az ellenségeskedést testvéri
szeretet váltotta fel, a versengés helyébe előzékenység lépett és Krisztus
kegyelme egységbe kovácsolta a két felet. Ehhez azonban egyiküknek
meg kellett tennie az első lépést – és Jim megtette.
Nyitó tevékenység: Miért olyan nehéz megtenni az első lépést afelé, aki
kárt okozott nekünk vagy megbántott?
2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!
BIBLIAKOMMENTÁR
I. Amikor Jézus az egységért imádkozott
(Tekintsük át Jn 17:11, 20-24 verseit az osztályban!)
Jézus tudta, hogy hamarosan búcsúznia kell tanítványaitól. Nem sokkal
keresztre feszítése előtt azért imádkozott, hogy egyek legyenek: „Hogy
mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned,
hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél
engem” (Jn 17:21). Jézus azt akarta, hogy tanítványai olyan közel álljanak
egymáshoz, mint Ő az Atyához. A kereszténység mellett szóló egyik
legkomolyabb érv Krisztus egyházának egysége. Igenis felfigyelnek rá az
emberek, amikor a különböző hátterű és kultúrákból származó, eltérő
véleményen lévő hívők szeretetteljes közösségekben dicsőítik Istent.
Ellen G. White Az apostolok története című könyvében így ír a tanítványok tapasztalatáról: „Az első tanítványok feltűnően különböztek egymástól. A világ tanítóivá kellett lenniük, de sokfajta jellemet képviseltek.
Az eredményes munkálkodás érdekében, melyre elhívattak, szükséges
volt, hogy e különböző természetű, felfogású férfiak érzésben, gondolatban és cselekvésben egységre jussanak. Krisztus feladata volt ez egység
biztosítása” (Budapest, 2001, Advent Kiadó. 14. o.).
Elmélkedjünk: A tanítványok nem engedték, hogy különböző személyiségjegyeik, nézeteik vagy hajlamaik akadályozzák Krisztustól kapott küldetésüket. Miért érezzük néha kényelmetlenül magunkat olyan emberek
között, akik bizonyos témákról másként gondolkodnak, mint mi? Mi a
különbség az egység és az egyformaság között? Miért imádkozott Jézus?
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II. Pál hasonlata az egységről
(Tekintsük át 1Kor 12:12-18 verseit az osztályban!)
A korinthusi gyülekezetnek is megvoltak a maga problémái: nézeteltérések a közösség tagjai között, erkölcstelenség és válás, házasságtörés és
peres ügyek, az úrvacsora és a nyelvek ajándékának helytelen alkalmazása, tantételbeli eretnekség. A gyülekezet egyik legsúlyosabb gondja a
megosztottság és a szakadás volt (1Kor 1:10-12). A 12. fejezetben Pál
kifejti, hogy a véleménykülönbségeknek nem kell feltétlenül szakadáshoz vezetni. Az egység nem egyformaság. A közösség minden tagja
Krisztus testének része. Amint a test különböző szerveinek más-más
funkciója van, de mindegyik végzi a maga feladatát az egész jólétéért és
egészségéért, ugyanúgy a gyülekezet tagjai is különböző ajándékokat
kapnak Istentől a közösség áldására (1Kor 12:12, 19-24). Sok tag van,
de egy test (1Kor 12:20). Isten az, aki akarata szerint minden tagot lelki
ajándékokkal lát el a szolgálatra.
Elmélkedjünk: 1Korinthus 12. fejezetének az a lényeges üzenete, hogy
minden tagot maga Krisztus helyezett egyházának testébe, Ő látta el
lelki ajándékokkal. Megváltónk terve szerint mind egyformán szükségesek ahhoz, hogy az egyház egészséges, növekvő szervezet legyen. A lelki
ajándékok csodájának megértése miért késztet arra, hogy örüljünk sokféleségünknek, elfogadjuk különbözőségünket?
3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!
Tanítók részére: A tanítványok a Jézustól kapott feladat végzésére
összpontosítottak. Elkötelezték magukat szeretetének hirdetésére.
Ez a heti tanulmányunk kulcsgondolata: a széthúzás gátolja a mis�sziót. A konfliktusok káoszt teremtenek és a káoszban már nem
Krisztus az Úr.
Elgondolkodtató kérdések:
1) Gondolj olyan esetekre, amikor véleményed vitát váltott ki a családban vagy a gyülekezetben! Mit lehet ilyenkor a kialakult konfliktus
enyhítéséért tenni?
2) Mit lehet egy megromlott kapcsolat helyreállításáért tenni akkor, ha
te vagy a sértett fél és nagyon megbántottak?
3) Hogyan erősíti az egységet a gyülekezet missziójában való személyes
részvétel?
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4. LÉPÉS: ALKALMAZD!
Válasszuk ki az egyiket az alábbi élethelyzetek közül, és két-három fős
csoportokban beszéljük meg, mi lehet a megoldás!
1. élethelyzet: Tudomásodra jut, hogy a gyülekezeti választáskor a jelölő
bizottságban felmerült a neved a presbiteri tisztséggel kapcsolatosan, de
valaki becsmérlő, elítélő kijelentésekkel illetett. Hogyan kezelnéd ezt a
helyzetet? Mit tennél?
a) Egy szót sem szólnál.
b) Beszélnél erről a lelkésszel.
c) Közvetlenül az illető személlyel beszélnél.
d) Egyiket sem a fentiek közül.
2. élethelyzet: Az istentisztelet után néhányan kis csoportokba verődve
beszélgetnek. Véletlenül meghallod, amint valaki rosszindulatú megjegyzést tesz egyik barátodra, amiről tudod, hogy nem igaz. Mit teszel?
a) Csendben maradsz.
b) Közbelépsz és nyíltan elmondod a véleményedet.
c) Titokban elmondod a barátodnak, ami elhangzott.
d) Egyiket sem a fentiek közül.
Az utolsó néhány percben beszéljünk a konfliktusmegoldás módszereiről, amikor viták adódnak a közösségben! Befejezésként imádkozzunk a
gyülekezet egységéért! Ne feledjük a következő fontos gondolatot:
Krisztus missziója addig nem fejeződhet be, amíg a gyülekezetben, illetve az egyházban konfliktusok vannak. Krisztus kér, hogy a szeretettel
végzett missziómunkában legyünk egységesek és így elérhessük a világot a végidőre szóló üzenettel!
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VENDÉGSZERETET
Isabel telefonált. Korábbi, nyugat-afrikai főnöke hívta és kérte, hogy lásson
vendégül egy hölgyet, aki nagyon beteg. Szállásra van szüksége, amíg
Portugáliában kezelést kap. Isabel megígérte, hogy segít.
A kis ház, amiben férjével és öt gyerekével élt, már így is túlzsúfolt volt, de
Isabel családtagjai segítőkésznek bizonyultak. A fiúk szobájában akart
helyet készíteni a vendégnek.
Néhány nappal később megérkezett Cleria. Kimerült volt, nehezen lélegzett. Isabel kifizette a kórházi kezelés díját, majd hazavitte az asszonyt.
Vacsora után hívta Cleriát, hogy vegyen részt a család esti áhítatán.
Elmondta, hogy minden reggel és este olvassák a Bibliát, szombaton
pedig imaházba járnak. Cleria készségesen csatlakozott.
A vendég hat hetet töltött már Isabel családjánál, amikor hirtelen bejelentette, hogy vannak rokonai Portugáliában, akik a törzsi gyógyítóhoz akarják elvinni. „Úgy gondolják, hogy az itteni kezelések nem használnak
nekem – mondta szelíden. – Ragaszkodnak hozzá, hogy elmenjek hozzájuk is egy hétre.” Egy hét múlva Cleria visszatért. „Milyen volt a kezelés?” – kérdezte Isabel.
„Nálatok nem jó lelkek vannak, miattuk nem tud meggyógyítani a sámán”
– válaszolta Cleria. Isabel hátán végigfutott a hideg. Tehát sámándoktor
kezeli Cleriát! „Az én házamban a Szentlélek uralkodik – felelte Isabel
határozottan. – Ő nem engedi, hogy gonosz lelkek tanyázzanak itt.”
Isabel ezután Isten kezére bízta Cleriát.
Az asszony pár hét múlva visszatért hozzájuk, és újra kapta a kórházi kezeléseket, míg vissza nem ment Afrikába. Magával vitte az Isabeltől kapott
könyveket. Néhány hónap múlva azt írta Isabelnek, hogy elfogadta
Jézust Megváltójának és készül a keresztségre. A fia is adventista lett.
Egy évvel később meghalt, de ezek voltak az utolsó szavai: „Legyetek
hűségesek Istenhez!”
Isabel boldog, hogy vendégül láthatta Cleriát és bemutathatta neki Isten
szeretetét. „Imáim meghallgatásra találtak” – mondta meghatottan.
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8. tanulmány

augusztus 17–23.

Tisztánlátás: az ébredés
biztosítéka
A lecke rövid áttekintése
ALAPIGE: Máté 7:21-24
A TANULÓ CÉLJA:
Tudni: Határozzuk meg a valódi, illetve a hamis ébredés jellemzőit!
A valódi ébredés kerüli egyrészt az üres formalitást, másrészt a fanatizmust, és arra késztet, hogy szeretetből engedelmeskedjünk Isten parancsolatainak.
Érezni: Krisztusra nézve tapasztaljunk valódi ébredést!
Cselekedni: Isten legyen az első az életünkben, tiszteljük Őt mindenekfelett, hogy lelki ajándékokkal és pünkösdi erővel ruházhasson fel!
A TANULMÁNY VÁZLATA:
I. A megújulás és az engedelmesség közötti összefüggés
A A valódi megújulás tapasztalata hogyan kapcsolódik Isten törvényéhez?
B Mennyire veszélyeztet, hogy az engedelmesség túlhangsúlyozásával
vagy a törvényeskedés, vagy az üres formalitás csapdájába esünk?
C Hogyan kerülhetjük el a fanatizmust és a felszínes érzelgősséget, ha
valódi megújulásra vágyunk?
II. Hamis és valódi csodák
A A tanulmány lényege, hogy különbséget tudjunk tenni a valódi és a
hamis csodák között. Veszélyeztet-e, hogy miközben égünk a hamis
spirituális jelenségek leleplezésének vágyától, elmegyünk az Istentől
származó, valódi csodák mellett?
B Hogyan erősíthetjük az alázat és a készséges odaadás lelkületét, felkészülve az igazi megújulásra és az abból a végidőben következő
csodákra?
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III. Isten dicsőítése – a megújulás lényege
A Mivel a Szentlélek a megújulás elindítója és forrása, hogyan viszonyuljunk késztetéseihez és vezetéséhez, hogy felkészüljünk teljes
kitöltetésére?
B Miért kell életünk minden területén Isten dicsőítésére törekedni,
gondolva a Szentlélek nagy erővel történő kiáradására?
Összefoglalás: Isten a vég idején pünkösdi erővel tölti ki Szentlelkét
egyházára, hogy munkája befejeződjön a földön. Ha készülünk a
Szentlélek befogadására és törekszünk hívő életünkkel dicsőíteni Istent,
el fog jönni a várva várt megújulás!

TANULÁSI ÚTMUTATÓ
1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!
A lelki növekedés alapja: A valódi megújulás hiteles gyümölcse nem
jelekben és csodákban, érzelgősségben vagy szenzációs történésekben keresendő, hanem az önzetlen szolgálatban. A csodák lehetnek
a megújulás kísérőjelenségei, de nem annak bizonyítékai; a bizonyíték az engedelmes, istenfélő élet.
Tanítók részére: Az őszinte megújulást mindig megváltozott élet követi! Mutassunk rá arra is, hogy Isten valóban tesz csodákat! Jézus csodái isteni hatalmáról tanúskodtak, és ez ma is ugyanígy van. Ám a
csodák önmagukban nem bizonyítják a megújulás hitelességét. Miért?
Nyitó tevékenység: A XVI. századi reformáció idején a gonosz erők
fanatikusokat késztettek arra, hogy akadályozzák Luther Márton munkáját. E szélsőségek felé hajló emberek azt állították, hogy lelkiismeretüket Isten irányítja Szentlelke által. Úgy hitték, hogy természetfeletti
módon beszélgetnek a mennyel és egyenesen Gábriel arkangyaltól
kapják az utasításokat. Vonzották a tömegeket és nagy izgalomban tartották Wittenberg lakóit. A reformáció idején Luthernek egyrészt a
heves fanatikusokkal, másrészt a rideg formalitások követőivel kellett
megküzdenie. Ellen G. White így ír erről: „Luther bátran védte az evangéliumot a mindenfelől érkező támadástól. Isten Igéje minden küzdelemben hatékony fegyvernek bizonyult” (A nagy küzdelem. Budapest,
1985, H. N. Adventista Egyház. 175. o.).
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Kérjük meg az osztály tagjait, hogy egészítsék ki az alábbi mondatokat!
A) A fanatizmus olyan, mint az autó
nélkül.
B) A formalitás olyan, mint az autó
nélkül.
Melyiket szeretnénk inkább: egy autót üzemanyag nélkül, vagy egy autót
fék nélkül?
Válaszok: A) Fék; B) Üzemanyag
Megbeszélendő kérdés: Miért veszélyes természetfeletti jelekre, jelenségekre és csodákra alapozni hitünket?
2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!
Tanítók részére: Ebben a részben három igehely alapján áttekintjük a
tanulmány három fő pontját.
1) Az istenfélő, krisztusközpontú élet bizonyítja a Szentlélek valódi
munkálkodását.
2) Csodák ugyan valóban kísérhetik a megújulást, aminek mégsem
szükségszerű velejárói, hiszen Sátán is képes hamis jeleket és
csodákat tenni.
3) Fel kell ismernünk a Lélek gyümölcseit az életünkben, hogy a
lelki ajándékok a maguk teljességében megnyilvánulhassanak.
BIBLIAKOMMENTÁR
I. A valódi megújulás bizonyítéka
(Tekintsük át 1Jn 2:2-6 verseit az osztályban!)
János napjaiban az eretnekség valamilyen formája beszűrődhetett az
egyházba, ami aggodalommal töltötte el az apostolt. Valószínűleg gnosztikus csoportok nyertek teret, és nem biblikus elképzeléseket szőttek
Isten Igéjének tiszta tanításába. A gnosztikusok tagadták Krisztus
testtélételét, és szerintük Krisztusnak csak látszólag volt emberi teste. E
hamis tanítók álláspontja szerint az üdvösség lényege és feltétele a tudás
– amiből a gnoszticizmus szó is származik. János érveiben Krisztus születésére, halálára és feltámadására összpontosított. Kijelentette, hogy
„Istent ismerni” nem csupán értelmi elfogadást jelent, hanem annál
sokkal többet, és ez túlmutat az értelmi gyakorlatnál. Nem is rideg formalitást jelent, hanem személyes kapcsolatot Jézussal. János számára
Jézus ismerete azt jelentette, hogy személyesen tapasztalta kegyelmét,
Őt szerette mindenekfelett és teljes szívvel engedelmeskedett neki. Az
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apostol a levelében végig ilyen szövegkörnyezetben használja az „ismerni” szót (lásd 1Jn 2:4-5, 13; 3:1-3; 4:2).
János a következőképpen világítja meg, szerinte mit jelent ismerni
Krisztust: „Aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak úgy kell járnia,
amint ő járt” (1Jn 2:6). A „marad” szó az eredeti görögben: meno, ami azt
jelenti, hogy folyamatosan jelen lenni, ott tartózkodni. Arról beszél tehát
az apostol, hogy folyamatosan Krisztus jelenlétében időzünk, ott maradunk, igazán megismerjük, ami átalakult, engedelmes élethez vezet. Ez
a valódi megújulás lényege.
Elmélkedjünk: János levelei szerint Krisztus igazi tanítványának lenni
azt jelenti, hogy szeretetből engedelmeskedünk. Az engedelmesség
szükségességét A jelenések könyve hármas angyali üzenetének a végén is
hangsúlyozza az apostol (14:12). Olvassuk el ezt a szakaszt és beszéljünk arról, hogy milyen összefüggés van Isten szeretete és az engedelmesség között!
II. Az „ébredés” hamis jele
(Tekintsük át 2Thessz 2:9-12 verseit az osztályban!)
Ez a szakasz a törvénytaposó, más néven az antikrisztus módszerét
mutatja be, aki „a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival”
munkálkodik (2Thessz 2:9). Jézus így figyelmeztette tanítványait a
gonosz alattomos csalásaira: „Mert hamis Krisztusok és hamis próféták
támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha
lehet, a választottakat is” (Mt 24:24). A jelenések könyve megerősíti ezt a
félelmetes tényt. Sátán csodákat fog tenni, hogy hatalmas tömegeket
hitessen el és rávegye őket a fenevad bélyegének elfogadására (lásd Jel
13:13-14; 16:14; 19:20). Vajon miért hisznek milliók a hamis csodákban? „…mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.
És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak,
hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban” (2Thessz 2:10-12).
Oltalmunk a Biblia, erős pajzsunk az ellenség csábításaival szemben.
Ezért írja Ellen G. White: „Csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia igazságaival.
Egyszer mindenki fel fogja tenni magának ezt a súlyos kérdést: Istennek
51

engedelmeskedjem-e vagy embereknek? A döntő óra már a küszöbön
van. Szilárdan áll-e lábunk a sziklán, Isten változhatatlan Igéjén? Ki
tudunk-e híven tartani Isten parancsolatai és a Jézus hite mellett”
(A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 528. o.)?
Elmélkedjünk: Ha megértjük Isten Igéjét és elveit alkalmazzuk az életünkben, ez védelmül fog szolgálni az előttünk álló válság idején.
Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy helyesen értjük a Bibliát és nem
tévesztettek meg hamis magyarázatok (lásd Jn 7:17)?
III. A Lélek gyümölcsei és ajándékai
(Tekintsük át Gal 5:22-23 és 1Kor 12:4-8 verseit az osztályban!)
A Biblia azokat a tulajdonságokat nevezi a Lélek gyümölcsének, amelyeket a Szentlélek helyez életünkbe, amikor közösséget vállalunk Jézussal
imában, bibliatanulmányozásban és a bizonyságtevésben. E tulajdonságok hiteles keresztényi tapasztalatot tükröznek, nem az emberi szív
természetes indulataiból származnak, hanem valóban a Lélek gyümölcseként jelentkeznek. Istentől származó tulajdonságok vagy átalakult
természetes adottságok, amelyekkel a Szentlélek képessé teszi a hívőket
a bizonyságtevés és a szolgálat munkájára. A Lélek gyümölcse nélkül a
lelki ajándékok könnyen önző magamutogatásba fordulhatnak. Az
Újszövetség arra tanít, hogy keressük a Lélek gyümölcsét, és hagyjuk,
hogy Isten úgy adja ajándékait, amint akarja. Végtelen bölcsességében
pontosan tudja, mit tudunk felhasználni a legeredményesebben Krisztus
teste áldására és országa növekedéséhez.
Elmélkedjünk: Ha inkább a Lélek ajándékainak elnyerésére összpontosítunk, mint a Lélek gyümölcsének megtermésére, akkor a gonosz csalásainak tesszük ki magunkat. Azonban ha arra figyelünk, hogy megismerjük Istent, elfogadjuk akaratát és engedelmeskedjünk neki, a menny
leggazdagabb ajándékaiban fog részesíteni és mások áldására leszünk.
Miért fontos inkább a Lélek gyümölcsére összpontosítani, mint az ajándékaiért könyörögni?
3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!
Tanítók részére: Olvassuk fel Gal 5:16 versét, majd beszélgessünk
arról, hogy mit jelent „Lélekben járni”!
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Elgondolkodtató kérdések:
1) Miben különbözik a Lélekben való járás a test szerint való járástól?
2) A hétköznapi életben mit jelent Lélekben járni?
3) A Lélekben való járás miként segít elkerülnünk a formaságok és a
fanatizmus csapdáit?
4) Miért olyan fontosak a Lélek ajándékai a bizonyságtevésben és a
szolgálatban? Miért várhatjuk, hogy közvetlenül Jézus eljövetele előtt
azokban az emberekben nyilvánulnak meg ezek az ajándékok, akiknek életében már megvan a Lélek gyümölcse?
4. LÉPÉS: ALKALMAZD!
Tevékenység: Beszéljünk egy igazán emlékezetes ajándékról, de azt is
mondjuk el, miért olyan különlegesek számunkra az ünnepi alkalmak!
Ha felnőtt szempontból gondolkodunk, mi a fontosabb: a különleges
tapasztalat, a meghitt alkalom vagy maga a tárgyi ajándék? Mutassunk
rá, hogy a gyerekek jobbára az ajándéknak örülnek, míg a felnőttek a
kapcsolatoknak! Az érett keresztények törekszenek Jézust megismerni.
Létfontosságú számukra a vele való kapcsolat. Készek megengedni neki,
hogy olyan módszerekkel dolgozzon általuk, amilyenekkel szeretne.
Istenfélő, engedelmes életre törekszenek, és engedik, hogy Isten olyan
lelki ajándékokat adjon nekik, amelyekkel leginkább tudnak szolgálni
neki. Felismerik, hogy a valódi megújulás ismertetőjegye a Lélek gyümölcse!
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KECSKÉK, BARÁTOK
Christof 13 éves. Szüleivel és két testvérével él egy gyönyörű völgyben
Portugália középső részén. A vidéki élet teljesen új volt számukra, de
megtanultak kertészkedni, zöldséget termelni, csirkéket nevelni, traktort vezetni.
Egy nap Christof találkozott idős szomszédjával, aki épp a kecskéit legeltette. A fiúnak megtetszettek a kecskék. Mindent tudni akart róluk, mert ő
is kecskéket akart tartani. Antonio szívesen válaszolt a kérdéseire,
Christof pedig szorgalmas volt, így hamarosan tényleg tarthatott kecskéket. Az öregember és a kisfiú szinte mindennap elbeszélgetett az állatokról, közben jó barátok lettek.
Egyszer Christof megkérdezte Antoniót: „A bácsi hisz Istenben?” „Igen,
hiszek” – válaszolta a férfi, aki viszont nem tudott olvasni, ezért a fiú
felajánlotta neki, hogy majd ő felolvas a Bibliából. Attól kezdve minden
látogatása alkalmával elővették a Bibliát. Christof arról is beszélt, hogy
adventista, Antoniónak pedig eszébe jutott, amit a nagymamája mondott a szombatról. Christof boldogan elújságolt mindent a szüleinek.
Amikor legközelebb meglátogatta Antoniót, meghívta a gyülekezetbe, de az
idős embernek az messze volt. Így aztán vasárnaponként Christof családja ment el hozzá a Bibliát tanulmányozni. Néha a lelkész is elkísérte
őket.
Hamar híre terjedt, hogy Christof felolvas a Bibliából Antoniónak, ezért
mások is megkérték, ő pedig készségesen segített. A faluban rajta kívül
nem volt több gyerekek, így idővel mindenki „unokája” lett. Christof
családja felajánlotta, hogy egész hetes bibliaóra-sorozatot tartanak, amin
a falu összes lakója részt vett! A környező falvak lakóihoz is eljutottak a
hírek, mások is akarták hallani az üzenetet. Antonio testvére a hegyen
túl lakott, és ő is meghívta őket a falujába. Néhányan elkezdtek szombatot ünnepelni.
Így terjed Isten Igéje Portugália hegyei közt. Az emberek örömmel fogadják
az üzenetet. Ez az egész történet egy kisfiúval, egy idős emberrel és
néhány kecskével kezdődött.
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augusztus 24–30.

9. tanulmány

Reformáció:
ami az ébredésből következik
A lecke rövid áttekintése
ALAPIGE: 2Krónika 20:17-20
A TANULÓ CÉLJA:
Tudni: Milyen körülmények vezettek reformációhoz Jósáfát idejében,
Pál apostol korinthusi és efezusi tartózkodása során, Luther és végül a
korai advent mozgalom korában?
Érezni: Vágyódjunk jobban a kegyelemben való növekedésre, hagyjuk
el Istentől eltávolító szokásainkat, igyekezzünk hasonulni Jézushoz!
Cselekedni: Határozzuk el, hogy megfogadjuk Jósáfát tanácsát: „Bízzatok
az Úrban a ti Istenetekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és
szerencsések lesztek” (2Krón 20:20)! A menny prófétai üzenetei ma is
időszerűek, a mi életünkre is vonatkoznak. Törekedjünk a Szentlélek
ereje által összhangban élni Isten kinyilatkoztatott akaratával!
A TANULMÁNY VÁZLATA:
I. Megérteni a reformáció fogalmát
A Milyen szavak jutnak eszünkbe a reformáció kifejezésre gondolva?
Mit gondolunk arról, akit reformernek neveznek?
B A Biblia hogyan határozza meg a reformációt (lásd 2Pt 3:18)?
C A korinthusi és efezusi gyülekezetekben miért volt szükség reformációra? Minek kellett megváltoznia?
D Mi teszi reform mozgalommá a Hetednapi Adventista Egyházat?
II. A reformáció alapelveinek alkalmazása
A Milyen tanulság van számunkra Jósáfát felhívásában, amelyet Isten
népéhez intézett?
B Mi a legfontosabb igazság számodra abban, amit Pál írt a korinthusiaknak?
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C A jelenések könyve 2. fejezetében szereplő üzenet miként vonatkozik
az efezusi gyülekezetre?
III. Ismereteink alapján élni
A Milyen lépéseket kell tennünk, amikor Isten a Szentlélek által indítja
szívünket a megújulásra?
B Miért könnyebb általánosságban mondani, hogy „Uram, átadom
neked az életemet!”, mint Jézusért elszakadni olyan szokásoktól vagy
magatartásformáktól, amelyekre a Szentlélek rámutat?
Összefoglalás: A reformáció gondolkodásbeli változást jelent, amikor
Isten szemszögéből kezdjük látni a bűnt és lemondunk minden tettről,
szokásról vagy magatartásformáról, ami nincs összhangban akaratával.
A reformáció nem saját erőnkből történik, hanem a Szentlélek meggyőző jelenléte és hatalma által.

TANULÁSI ÚTMUTATÓ
1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!
A lelki növekedés alapja: Az őszinte megújulás mindig reformációhoz vezet. Akkor történik reformáció, amikor növekedünk a kegyelemben és engedjük, hogy a Szentlélek összhangba hozza magatartásunkat, szokásainkat és életmódunkat Krisztus akaratával. Jézus
arra hívja végidei népét, hogy közeli visszajövetelét várva hűségesen
éljenek.
Tanítók részére: Hangsúlyozzuk Jósáfát, Pál és János példáját mind
a megújulással, mind a reformációval kapcsolatosan! Mutassunk rá,
hogy milyen változtatásokra szólították fel kortársaikat, és milyen
eredménnyel járt sürgető felhívásuk!
Miért tűnik sokszor olyan nehéznek a magatartásbeli változás? Talán keverjük az akarat működését az akaraterő fogalmával? Ha csak az akaraterőnkre hagyatkozva kíséreljük meg legyőzni a gonosz kísértéseit, kudarcok
csüggesztő sorozatára számíthatunk. Akaraterőnk nem elég ahhoz, hogy
örökölt hajlamainkat vagy rossz szokásainkat legyőzzük. Önmagunkban
tehetetlenek vagyunk! Egészen más viszont, amikor megértjük, hogy men�nyire meghatározó az, amit akarunk és szabadon dönthetünk!
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Tegyük fel, egy rendezvény után egyedül maradunk a sötét nézőtéren!
Minden fény kialszik, mi pedig ott ülünk egyedül, nem tudjuk, hogyan
juthatnánk ki. Van néhány lehetőségünk. Órákon át igyekezhetünk megszüntetni a sötétséget, de vajon eredménnyel járunk? Természetesen
nem! Mi történik, ha jó barátunknak feltűnik, hogy lemaradtunk, megkeres a sötétben, a kapcsolóhoz vezet és felkapcsoljuk a lámpát? Az
egész teremben világos lesz. Ha rá hallgatva felkattintjuk a kapcsolót,
összeköttetésbe kerülünk a gyenge, emberi erőfeszítésünknél hatalmasabb erőforrással. A kapcsoló megnyomásához nem kell nagy erőfeszítés, mégis eredményre vezet! Ha eldöntjük, hogy elfogadjuk Isten akaratát, a végtelen erő forrásához kapcsolódunk és fény tölti be addig sötét
életünket.
Akkor történik megújulás és reformáció, ha engedjük, hogy barátunk és
segítőnk, a Szentlélek minden hatalom forrásához, Jézus Krisztushoz
vezessen. Beleegyezésünkkel és akaratunk gyakorlásával engedjük,
hogy a Szentlélek véghezvigye Isten akaratát az életünkben.
Nyitó tevékenység: Beszéljük meg az osztályban, hogy miben más, amikor a bűn feletti győzelemért akaratunkat latba vetjük, vagy amikor saját
akaraterőnkre hagyatkozva próbáljuk ezt megtenni! Hogyan működhetünk együtt Istennel a győzelem folyamatában?
2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!
Tanítók részére: Segítsünk az osztály tagjainak megérteni, miért fontos növekedni „a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus
Krisztusunknak ismeretében” (2Pt 3:18) életünk valódi megújulásáért
és reformációjáért!
BIBLIAKOMMENTÁR
I. Növekedés a keresztényi életben
(Tekintsük át 2Pt 3:18 versét az osztályban!)
A Péter által használt növekedés szó nem passzív mozdulatlanságot fejez
ki, hanem nagyon is aktív történésre utal. A szakaszt így is lehetne fordítani: „folyamatosan növekedjetek a kegyelemben.” Az első keresztények
nagy utat megtettek lelki életükben, de még tovább kellett növekedniük.
Pállal együtt mondhatták: „célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus
Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára” (Fil 3:14). Kegyelemben
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növekedve Jézus Krisztus iránti szeretetünk is erősödik, mind jobban
értékeljük a kereszten hozott áldozatát.
Elmélkedjünk: Minél jobban megismerjük Krisztust, annál inkább szeretjük, szeretetünk erősödésével pedig fokozatosan megváltozik az életünk. Ez a valódi megújulás és reformáció útja. Hogyan növekedhetünk
folyamatosan, naponta a kegyelemben?
II. Legyünk, mielőtt tennénk
(Tekintsük át Jel 2:1-6 verseit az osztályban!)
Itt pozitív jellemzőket olvashatunk az efezusi gyülekezetről, a tevékenyen munkálkodó közösségről. Vezetői és tagjai a végkimerülésig dolgoztak. Jel 2:2-ben a kopos görög szó azt jelenti, hogy teljesen kimerül a
megfeszített munkától. Az efezusi gyülekezet elkötelezetten végezte az
Úr munkáját. Nem húzódoztak a feladatoktól és a felelősségtől. A tantételek tekintetében konzervatívak voltak, védelmezték a hitet. Megjelentek
körükben a nikolaitáknak nevezett csoport tagjai, akik nem hittek
Krisztus istenségében és nem tartották fontosnak az engedelmességet.
A gyülekezet vezetői Isten Igéjével érveltek tanításaik ellen.
Lelkiismeretesen védték a gyülekezet hitbeli tisztaságát. Hevesen védelmezték a hitet, az élő Krisztus mégis megfeddte őket: „az a mondásom
ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad” (Jel 2:4).
Az Isten iránti szeretetet lázas tevékenységgel helyettesítették, a munkát
Krisztus fölé helyezték. Aktívak voltak, de életüket nem hatotta át az
imádság. Krisztus három lépés kért tőlük: emlékezzenek, bánják meg
bűnüket és térjenek meg. Amikor lelkileg kiürülünk, Krisztus kér, hogy
gondoljunk vissza arra az időre, amikor szívünket betöltötte kegyelme;
térjünk meg az ima és az igetanulmányozás hanyagolásából! Újból törekedjünk a lelkiségre, imádkozzunk és térjünk vissza az áhítat áldott
alkalmaihoz, hogy lelki erőnk legyen!
Elmélkedjünk: A kereszténység lényege Jézus megismerése és a hozzá
való hasonulás. Miért könnyebb a vele töltendő idő helyett inkább dolgozni érte? Valójában honnan származik a változáshoz kellő erő?
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III. Elkötelezettség a vég idején
(Tekintsük át Jel 14:6-7 verseit az osztályban!)
Jel 14:6-7 az adventisták reformációs felhívásának lényegét mondja el. Hív,
hogy térjünk vissza az örökkévaló evangélium igazságához. Ellen G.
White összefoglalja az evangélium és a hit általi megigazulás lényegét: „Mi
a hit általi megigazulás? Isten munkája, amely porba dönti az ember dicsőségét és megteszi érte mindazt, amire önerőből képtelen lenne. Amikor
rádöbbenünk saját tehetetlenségünkre, készen állunk arra, hogy Krisztus
az Ő igazságának ruháiba öltöztessen” (The Faith I Live By, 109. o.).
Jézus Krisztus mindenre elegendő, üdvözítő kegyelmének üzenetét az
egész világra el kell vinni a második advent előtt. A megújulásra és reformációra szólító krisztusi üzenet Isten jellemének bemutatása, mindenkinek szól. Arra hív, hogy dicsőítsük Istent az akarata szerinti élettel, gondolva a végső ítéletre. Az igaz Isten imádatára szólít, középpontba helyezve a szombat igazságát, ami Krisztus teremtésének örök emlékeztetője.
Elmélkedjünk: A lázadó bolygónak szóló utolsó mennyei felhívás fizikai, szellemi és lelki reformációt sürget. Milyen kapcsolat van testi és
lelki egészségünk között? Miért fontos őrizni a gondolatainkhoz vezető
utakat? Hogyan hatnak szabadidős tevékenységeink Istennel való kapcsolatunkra?
3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!
Elgondolkodtató kérdés: Gondoljunk életünknek arra a területére,
amit nemrégiben „megreformáltunk”, amin változtattunk! Hogyan
növekedtünk a kegyelemben? Konkrétan fogalmazzunk! Aki kész rá,
mondja el tapasztalatait! Hogyan változtatott a hozzáállásán, az életmódján vagy a szokásain a Szentlélek meggyőző erejének engedve?
4. LÉPÉS: ALKALMAZD!
Tanítók részére: A következő heti áhítatainkon használjuk fel az
alábbi ötleteket!
1) Nyitott Biblia mellett imádkozzunk Dávidnak az 51. zsoltárban
lejegyzett szavaival! Mindennap olvassunk fel belőle két-három verset! Kérjük Istent, hogy mélyítse el tudásunkat, és mutassa meg,
hogyan vonatkoznak e szavak az életünkre!
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2) Olvassuk el a „Minden szerinted legyen Uram…” kezdetű, ismert ének
szövegét a reggeli áhítatok alkalmával! Kérjük a Szentlelket, hogy
vésse a szívünkbe e gondolatokat!
Minden szerinted legyen, Uram!
Te vagy a Mester én az anyag.
Formálj és készíts terved szerint,
Jól esik nékem, ha szavad int!
Minden szerinted legyen, Uram!
Bűnös élettel szakítottam.
És mától kezdve szolgád leszek,
Szavaidra folyton figyelek!
Minden szerinted legyen, Uram!
Tiszta kezedre bízom magam.
A hónál mossál fehérebbre,
Kereszten kifolyt szent véredben!
Minden szerinted legyen, Uram!
Tebenned nagy a bizodalmam.
Ha te velem vagy utaimon,
Akkor én győzök minden bajon!
(Szöveg: A. A. Pollard; Dallam: G. C. Stebbins)
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A FEJLŐDÉSSEL JÁRÓ GONDOK
Anna néni szorosan markolta unokája kezét, úgy szaporázták lépteiket a
sáros úton. Befordultak egy udvarba. Hallották a földszintről felcsendülő énekszót, ám ahelyett, hogy örültek volna, elszomorodtak. Elkéstek.
Az ajtónál gyereksereg fogadta őket. Anna kérdezés nélkül is tudta, hogy
bent már minden hely foglalt. Pár percig még kívül álldogáltak, aztán
hazaindultak. „Holnap talán sikerül” – gondolta magában. Anna néni
Bulgária északnyugati részén él. Nemzetisége szerint roma.
A város lakói között nagy a romák aránya. Évekkel ezelőtt közülük
néhány család csatlakozott az Adventista Egyházhoz. Egy ideig a bolgár
közösségbe jártak, de komoly missziómunkát folytattak a romák között.
A taglétszám növekedésével aztán saját közösséget akartak alapítani.
Kibérelték egy épület alsó szintjét és átalakították gyülekezetnek.
Most hetventagú a közösség, de a látogatók száma messze meghaladja a
tagokét, tehát szombatonként és a hét majdnem minden napján százhatvanan járnak a gyülekezetbe. Már minden lehetséges falat eltávolítottak
az épület alsó szintjén, de így sem elég a hely. Amikor megtelik az imaterem, székeket tesznek sűrű sorokban a folyosóra is, és amikor az időjárás engedi, a gyerekek kimennek az udvarra, hogy a felnőttek beférjenek az épületbe. A gyerekek termében is kivetítik az istentiszteletet.
„A romák nagyon összetartó közösséget alkotnak – mondja Stefan lelkész.
– Amikor elfogadják Jézust, mindenkinek beszélnek hitükről, és valósággal özönlenek az istentiszteletekre. Most olyan nagy a zsúfoltság,
hogy a vendégek úgy sem férnek be a terembe, ha a tagok kint maradnak. Próbáltunk evangelizálni, de egyszerűen nincs hely a látogatóknak.
Szerettünk volna két istentiszteletet tartani egymás után, de az emberek
olyan lelkesek, hogy a második alkalomra is ottmaradnak, még ha pontosan ugyanazt hallják is, mint először. Egyszerűen nem tudnak betelni
Isten Igéjével. Bármilyen összejövetel van, eljönnek. Télen minden este
istentiszteletet tartunk.”
Ez a közösség pedig csak egy a több tucatnyi roma gyülekezet közül
Bulgáriában!
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10. tanulmány

augusztus 31–szeptember 6.

Reformáció:
fejlődésre és változásra készen
A lecke rövid áttekintése
ALAPIGE: Filippi 2:12-16
A TANULÓ CÉLJA:
Tudni: Hasonlítsuk össze a tanítványok magatartását Jézus kereszthalála előtt, illetve pünkösd után! Milyen lépéseket tettek az életük megreformálásáért? Nyomon követjük a szabad döntést a gyakorlatban, a
Szentlélek hatalmának szerepét, meghatározzuk, mi a hit szerepe a
megújulásban és a reformációban, valamint rávilágítunk, mennyire fontos a változásra való készség.
Érezni: Próbáljuk beleélni magunkat a tanítványok pünkösd előtti lelki
küzdelmébe és vágyódjunk a Szentlélek hatalma általi győzelemre!
Gondoljunk a tanítványok életében végbement változásokra, azt követendő példának tekintve!
Cselekedni: Kérjük hittel a Szentlélek erejét és döntsük el, hogy átadjuk
neki életünket!
A TANULMÁNY VÁZLATA:
I. Megérteni a változást
A Milyen magatartás jellemezte a tanítványokat pünkösd előtt? Hogyan
változtak meg pünkösd után? Miért? Mi okozta a nagy különbséget?
B Milyen szerepe volt a szabad döntésnek a tékozló fiú hazatérésében? Mi
a szerepe a szeretetnek abban, hogy az atya visszafogadta? Mi a szerepe
a döntésnek és a szeretetnek a megújulásban és a reformációban?
C Mi volt a két meghatározó tényező a bethesdai beteg gyógyulásának
történetében? E két tényező milyen összefüggésben áll lelki életünk
megújulásával és a reformációval?
II. A tanítványok helyében…
A Hogyan éreztük volna magunkat Péter helyében akkor, amikor
éppen megtagadta az Urat? Vagy Jakab és János helyében, amikor
62

B

C

haragos kitörésükért megfeddte őket az Úr? Pontosan próbáljuk
kifejezni érzéseinket!
Mi mindenre gondolhatott a tékozló fiú hazafelé tartva? Hogyan
érezhette magát, amikor látta, hogy apja fut elébe? És vacsora közben, amit apja a tiszteletére rendezett? Ezek szerint mit tesz Atyánk
szeretetből, amikor bűnbánatot tartunk és visszatérünk hozzá? Mit
tudhatunk meg Isten atyai szívéről és a reformációról?
Képzeljük el a beteg férfi kétségbeesett állapotát a Bethesda partján!
Már harmincnyolc éve bénán feküdt. Milyen reménytelen, nyomorult állapotban lehetett. Figyeljük, amint Jézus megkérdezi tőle:
„Akarsz-e meggyógyulni?” Figyeljük, amint a gyenge, csont és bőr
férfi hittel megragadja Jézus ígéretét, felkel és siet, hogy elmondja
mindenkinek, mi történt vele! Mondjuk el, hogyan éreztük volna
magunkat a helyében!

III. Jézus szava alapján cselekedni
A Milyen hasonló tulajdonságokat fedezhetünk fel Péter, Jakab, János,
a tékozló fiú és a bethesdai beteg esetében, amelyek az életükben
bekövetkezett változásokat elősegítették?
B Van, amikor Krisztus alázatra késztet, mint ahogy Péterrel tette? Vagy
megfedd és helyreigazít, mint Jakabot és Jánost? Vagy kitörő örömmel hazafogad, amikor tékozlóként visszatérünk? Vagy megszabadít,
mint ahogy a béna emberrel tette? Hogyan reagálunk, amikor ilyesmi
történik velünk?
Összefoglalás: A tanítványok története híven tanúskodik arról, hogy a
keresztény életében valódi küzdelem zajlik. Változás nincs lelki harc,
vívódás nélkül. Reformációra akkor kerül sor, amikor Krisztus győzelmét hittel elfogadjuk, és úgy döntünk, hogy a kereszténységgel ellenkező szokásainkat és magatartásformáinkat átadjuk neki.

TANULÁSI ÚTMUTATÓ
1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!
A lelki növekedés alapja: Akkor kezd életünk fejlődni, amikor együttműködünk Istennel. A beleegyezésünk nélkül nem alakít át, de nélküle mi sem tudnánk fejlődni. Nem fogja figyelmen kívül hagyni
szabad akarati döntésünket, ám önmagában a döntésünk sem bír a
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változáshoz szükséges erővel. Amikor elhatározzuk, hogy hallgatunk a Szentlélek késztetéseire és átadjuk az életünket neki, Ő biztosítja a kellő erőt.
Tanítók részére: Isten ad erőt a változás mellett dönteni! A változás
nem azért következik be, mert olyan keményen igyekszünk. A jellem
nem akkor újul meg, ha lelkiismeretesen megdolgozunk érte, hanem
ha gyenge, ingadozó akaratunkat összekapcsoljuk Istenünk nagy,
változhatatlan hatalmával!
Egy lelkész barátom mesélt az édesapja komoly küzdelméről. Amikor
keresztény lett, elhatározta, hogy nem rág többé dohányt. Kemény harcot vívott. A barátom jól emlékszik, pedig akkor még kisfiú volt, hogy
egy reggel az apja felkelt, szájába vette a dohányt, de aztán észbekapott,
kiköpte, összegyúrta és messze elhajította a kukoricaföldre. „Végeztem!”
– mondta. Dél körül azonban már idegesen járkált fel-alá a kukoricásban és kereste az elhajított dohányt. Vajon megtalálta, vagy Isten elrejtette előle? Megtalálta. Isten tiszteletben tartja szabad döntésünket. Volt
már, hogy kijelentettük: „Végeztem! Ennyi volt. Nem teszem többé” –
pár óra múlva azonban ugyanazon kaptuk magunkat? A gond nem Isten
hatalmával van, hogy képes-e megváltoztatni az életünket és győzelmet
adni, hanem a saját döntésünkkel. Amikor igazán győzni akarunk a
gúzsba kötő bűn felett, Isten segítségével sikerülni fog!
Nyitó tevékenység: Előfordult már, hogy hetekig küzdöttünk valamilyen szokással vagy magatartásformával, míg Isten kegyelme által le is
győztük? Beszéljünk a küzdelemről és a végső győzelemről! Mi segített
leginkább a győzelem elérésében?
2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!
BIBLIAKOMMENTÁR
I. Kivitelezni, amin Isten már dolgozik
(Tekintsük át Fil 2:12-13 verseit az osztályban!)
Az üdvösség kizárólag és mindig kegyelemből van (Ef 2:8). Krisztus az
igazságunk és üdvösségünk, Megváltónk és Szabadítónk. Ő a feláldozott
Bárány, az Úr, az élő Főpap és az eljövendő Király. Az örökkévalóság egy
pontján Ő kezdeményezte a megváltás tervét, majd elvégezte a kereszten
és teljessé teszi közeli eljövetelekor. Jézus meggyőz a bűnről, magához von,
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vágyat ébreszt bennünk, hogy elfogadjuk kegyelmét és általa megmentsen,
megtartson. A kegyelem ugyan egészen tőle jön, de nekünk is van szerepünk abban, hogy elnyerjük és átalakuljunk általa. Pál apostol határozottan kijelenti: „munkáljátok üdvösségeteket” (Fil 2:12, új prot. ford.). Az itt
használt görög szó azt jelenti: „befejezni, végigvinni valamit” vagy „sikeresen lebonyolítani”. Pál valójában ezt mondja: „Ne álljatok meg félúton a
keresztényi életben! Engedjétek, hogy Krisztus befejezze, amit elkezdett!”
Az Adventista Bibliakommentár világosan megfogalmazza: „A Szentírás
tanítása szerint mindenkinek együtt kell működnie Isten akaratával és
hatalmával. ’Igyekezzetek bemenni’ (Lk 13:24); ’levetkeztétek amaz ó embert’
(Kol 3:9); ’félretéve… a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért’ (Zsid 12:1); ’álljatok ellene az ördögnek’ (Jak 4:7); ’aki
mindvégig állhatatos marad, az idvezül’ (Mt 24:13). Az üdvösség nem cselekedetekből van, mégis kell tenni érte. Kizárólag Krisztus közbenjárásából
ered, de együttműködésünkkel kell gyakorolni az életben” (The SDA Bible
Commentary. 7. köt. 158. o.).
A szakaszt nem azzal fejezi be Pál, hogy „munkáljátok üdvösségeteket”.
Hozzáteszi: „Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind
a munkálást jó kedvéből” (Fil 2:13). Az itt szereplő „munkálni” szó a
görögben az energein, amiből az energia szavunk származik. William
Barclay napi áhítatos sorozatában a következőt jegyzi meg: „Két érdekes
dolgot figyelhetünk meg ezt a szót elemezve: mindig Isten munkájára és
mindig hatékony cselekvésre utal. Az üdvösség teljes folyamata Isten cselekedete; eredményes tett, éppen azért, mert Ő végzi. Isten tette nem
vallhat kudarcot, nem is marad befejezetlen, hanem mindig tökéletes és
eredményes” (William Barclay: Letters to Philippians, Colossians, and
Thessalonians. 1959, Westminster Press. 51. o.).
Ha együttműködünk Istennel és engedjük, hogy elvégezze bennünk a
megkezdett munkát, ahogy tette ezt Jakab, János, Péter, a tékozló fiú és
a bethesdai beteg esetében, akkor csodálatos változásokat visz végbe az
életünkben. Napról napra egyre inkább hasonulunk hozzá.
Tulajdonképpen ez a reformáció.
Elmélkedjünk: Nem azért megy végbe reformáció, mert egyre keményebben próbálkozunk, hanem mert tapasztaljuk Isten csodálatos
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kegyelmét. Hogyan adhatunk szabad utat Istennek, hogy elvégezze
bennünk a munkát „jó kedvéből”?
3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!
Tanítók részére: Mit jelent Istennel együttműködni a győzelem érdekében? Fejtsük ki, hogy döntésünk által kerülünk kapcsolatba
Krisztus végtelen hatalmával!
Elgondolkodtató kérdések:
1) Mit jelent üdvösségünket munkálni? Hogyan működhetünk együtt
Krisztussal a megváltási tervben?
2) Gondoljunk a tékozló fiú történetére! Milyen tanulságokat vonhatunk le belőle a Krisztussal való együttműködésről? Hogyan lehet
hallgatni a Szentlélek késztetéseire?
3) Mit jelent az az új protestáns fordítás szerint, hogy „mind az akarást,
mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően”? Mit tesz értünk
Krisztus, ha engedjük?
4. LÉPÉS: ALKALMAZD!
Tanítók részére: Olvassuk fel az alábbi, mintegy száz éve leírt szakaszt,
majd kettes-hármas csoportokban válaszoljunk az alatta lévő kérdésekre! Ha lehetséges, nyomtassuk és osszuk ki ezt a pár mondatot!
„A megváltás művében nincs kényszer. Nem alkalmaznak külső erőszakot. Isten Lelkének befolyása alatt az ember szabadon megválaszthatja,
kinek szolgál. A változásban, amely beáll, mihelyt a lélek alárendeli magát
Krisztusnak, a legmagasabb szintű szabadság rejlik. A bűn kiűzése magának a léleknek a műve. Igaz, magunknak nincs erőnk, hogy kitörjünk
Sátán bűvköréből, de ha vágyunk a bűntől való szabadulásra, s nagy
szükségünkben rajtunk kívül álló és a miénket meghaladó erőért kiáltunk, lelki képességeinket a Szentlélek isteni energiája hatja át, s ezek így
engedelmeskednek az akarat parancsának és teljesítik Isten akaratát”
(Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 373. o.).
Kérdések:
1) „A bűn kiűzése magának a Léleknek a műve” – mit jelent ez?
2) Valójában hogyan történik reformáció vagy változás az életünkben?
Mit jelent az Istennel való együttműködés a bűn legyőzésében?
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AZ ÁLOM
Egy helikopter repült el a fejem fölött, hajamat a szemembe fújta, azután
leszállt a házamtól nem túl messze. Szaladtam utána. Üdvözöltem a
férfit, aki kilépett a gépből. Kezét a mellkasára tette és a tiszteletét jelezve kissé meghajolt.
Majd felébredtem. Tűnődtem, mit jelent az álom. Biztos voltam abban, hogy
ezzel a férfival sosem találkoztam, de az arca, különösen pedig a szeme
mélyen emlékezetembe vésődött.
Nővérem és sógorom adventista lett. Amikor egy keresztségre hívtak, kíváncsi lettem és elmentem velük. Egy másik városba utaztunk, mert az ő
közösségük egy régi kis kávézó helyiségében gyűlt össze, ahol nem volt
keresztelőmedence.
A leghátsó sorban ültem le, hogy ha kell, gyorsan kiszökhessek. Egyszer
csak zajt hallottam az ajtó felől. Odafordultam, hogy lássam, ki érkezik.
A lélegzetem is elakadt, mert az a férfi lépett be, akit álmomban láttam.
Remegni kezdtem, de sikerült biccentenem felé. A kezét a mellkasára
téve kissé meghajolt, pontosan úgy, mint az álmomban. Dermedten
néztem, amint előre megy. Miközben a keresztségi szertartást végezte,
sírtam örömömben, mert ráébredtem, hogy Isten pontosan itt akar
engem látni.
Ebédnél egy asztalnál ültem a lelkésszel, de nem volt bátorságom beszélni
vele. Aznap elhatároztam, hogy járni fogok az adventista gyülekezetbe.
Egy év múlva az a lelkész keresztelt meg, akit álmomban láttam.
A keresztségem után félénken megszólítottam a lelkész feleségét, Ginkát.
„Több mint egy évvel ezelőtt Isten küldött nekem egy álmot – mondtam
neki. – A férjedet láttam; pontosan abban az öltönyben, amit akkor
viselt, amikor először voltam a gyülekezetben. Így ismertem meg Isten
gondviselését; tudom, hogy ebbe a gyülekezetbe hívott el.”
Ginka hálásan mosolygott. „Köszönöm! – válaszolta. – Nem tudhattad, de
kétséges volt, hogy elfogadhatjuk-e a meghívást ebbe a körzetbe, mert
nem voltam jól. Isten mégis arra indított, hogy jöjjünk. Az volt a férjem
első keresztsége ebben a körzetben.”
Hála legyen Istennek szeretetéért!
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11. tanulmány

szeptember 7–13.

Reformáció: új gondolatok
A lecke rövid áttekintése
ALAPIGE: Kolossé 3:1-2
A TANULÓ CÉLJA:
Tudni: Az Újszövetség tanítása alapján vizsgáljuk a gondolatok és tettek
közötti összefüggést! Azt a bibliai álláspontot hangsúlyozzuk, hogy tetteinket gondolataink vezérlik, gondolatvilágunkat pedig az formálja,
amit érzékeinken keresztül beengedünk.
Érezni: Tegyük magunkévá az Újszövetség íróinak álláspontját! Mérjük
fel, mennyire fontos vigyázni arra, hogy mit engedünk be gondolatainkba!
Cselekedni: Kövessük Krisztus példáját, törekedjünk a szent, minden
szempontból Isten iránt elkötelezett életre!
A TANULMÁNY VÁZLATA:
I. Átalakult gondolkodásmód
A Mit tanácsol az Újszövetség, hogyan őrizhetjük meg gondolatainkat a
világi hatásoktól, amelyek ellenkeznek a Bibliával és a kereszténységgel?
B Olvassuk el Fil 2:5 versét! Mit ért Pál apostol a „krisztusi indulat”
fogalmán? Mit tehetünk azért, hogy jobban tükrözzük Jézus indulatát, illetve lelkületét?
C Gondolataink hogyan hatnak életünk minden területére, pl. hogy
mit nézünk meg, mennyire élünk egészségesen és hogyan ruházkodunk? Milyen felelősségünk van a példamutatás terén?
II. Átalakult érzések
A Vajon gondolataink és érzéseink irányítják döntéseinket, vagy döntéseink irányítják gondolatainkat és érzéseinket? Másként válaszol-e
erre egy hívő keresztény, mint aki nem az?
B Milyen alapelvek vezéreljék az őszinte keresztények érzéseit?
C Mit tehetünk, ha szeretnénk bizonyos szokásokat becsempészni
szórakozásunkba, szabadidős tevékenységeinkbe, táplálkozásunkba
vagy ruházkodásunkba, amelyek Isten kinyilatkoztatott akaratával
ellentétesek?
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III. Más tettek
A Hogyan alkalmazhatjuk életünkben a heti tanulmány lényeges gondolatait? Érezzük-e Krisztus késztetését, hogy bizonyos dolgokon
változtassunk? Ha igen, milyen lépéseket teszünk ezért?
B Hol kezdődik minden változás? Milyen szerepe van az imának, a
Biblia tanulmányozásának és a Szentlélek munkájának életmódbeli
szokásaink megváltoztatásában?
C Mi indít arra, hogy engedjük a Szentléleknek átformálni jellemünket?
Összefoglalás: A változás akkor következik be, amikor engedjük, hogy
a Szentlélek változtasson gondolkodásunkon. Az új gondolatokat megváltozott tettek követik. Érzéseink nem számítanak biztos iránytűnek.
A jellemünk úgy alakul át, ha folyamatosan eldöntjük: érzéseink helyett
a Szentlélek meggyőző hangjára hallgatunk, elfogadjuk a mennyei erőt.

TANULÁSI ÚTMUTATÓ
1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!
A lelki növekedés alapja: Ha engedünk a Szentlélek befolyásának, Ő
átalakítja gondolkodásmódunkat és tetteinket, így Krisztus szeretetének fényét sugározhatjuk az élvezetekben és az önzés szorításában
veszteglő világon.
Tanítók részére: Az alábbiakban találjuk egy, az angol nyelvterületen
közkedvelt ének történetét. Ezt ismertetve indítsuk a beszélgetést
arról, hogy Isten jelenlétében kell lennünk ahhoz, hogy tőle származó, mennyei gondolatok töltsenek be!
William Dunn Longstaff, keresztény üzletember Angliában élt a XIX.
század második felében. Jól ment a sora, komoly összegekkel támogatta
gyülekezetét, sőt adományokat küldött az Üdvhadseregnek és Dwight
Moody evangelizációs sorozataira is. Egyszer, 1882-ben a gyülekezetben
ülve egy Kínából érkezett misszionárius beszédét hallgatta 1Pt 1:16-ról:
„Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” Valami megmozdult benne.
Érezte, hogy Isten még gazdagabb, teljesebb lelki életre hívja. Rádöbbent:
azok tapasztalnak változást és kegyelemben való növekedést, akik
Jézusnál időznek és engedik, hogy átformálja gondolkodásukat. Aznap
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este hazament és megírta az egyházi éneket: „Szánj időt, hogy szent
legyél…” Ez az elfoglalt keresztény üzletember vágyott rá, hogy Isten
formálja gondolatait. Olvassuk el az ének első két versszakát! Hogyan
válhat ez valóra az életünkben?
Szánj időt, hogy szent legyél, / beszélj gyakran Uraddal;
Maradj végig Őbenne, / szava fényt hint utadra.
Barátként szeresd testvéred, / emeld fel a gyengét,
Áldást keress mindenben, / mi könnyű, mi nehéz.
Szánj időt, hogy szent legyél, / a világ gondtalan siet;
Megváltóddal töltött órád / így lesz egyedül a tied.
Hasonlóvá válsz hozzá, / ha lényét szemléled,
Látják majd az emberek, / hogy benne lett élted.
Beszéljétek meg: Az ének melyik sora érintett meg leginkább?
2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!
BIBLIAKOMMENTÁR
I. Idomulni vagy átalakulni
(Tekintsük át Róm 12:2 versét az osztályban!)
Vagy a világhoz idomulunk, vagy naponként változunk át Krisztus
hasonlatosságára. Pál apostol Róm 12:2-ben írja: „És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által”.
„Ne formáljon titeket e világ…” – így fordíthatnánk az American Standard Version után. A világhoz igazodás ellentéte, hogy elménk megújulása által Krisztushoz hasonulunk. Ebben a versben a görög metamorphoo
utal az átváltozásra, amiből származik a metamorfózis szó. Ez azt a
folyamatot fejezi ki, amelynek során a bábból kibújik a pillangó. A Biblia
ezzel a szóval utal a hívő életében, a Szentlélek ereje által végbemenő
átalakulásra (2Kor 3:18). Jézus beszélt Nikodémusnak az újjászületésről, ami nem más, mint új gondolkodásmód és új életstílus. A gondolatbeli váltás mindig együtt jár a cselekedetek átalakulásával. Pál így nevezi
ezt: „az újjászületésnek fürdője és a Szentlélek megújítása” (Tit 3:5).
Elmélkedjünk: Amivel tápláljuk gondolatainkat, az határozza meg,
hogy a világhoz idomulunk vagy Krisztushoz hasonulunk. Hogyan határozza meg a Biblia az átalakult életet, és hogyan megy végbe ez az átala70

kulás? Mit jelent és miért szükséges a naponkénti megújulás? Mi történik, ha ezt elhanyagoljuk?
II. Kétféle gondolkodásmód
(Tekintsük át Fil 2:5; Róm 8:5; Kol 3:1-2 verseit az osztályban!)
„…az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is” (Fil 2:5)
– írja Pál apostol. Egy kommentár a következőképpen értelmezi ezt:
„Azzal törődjetek, amivel az Úr Jézus törődött!… Pál arra bátorít, hogy
azt szeressétek, amit Ő [Jézus] szeretett… gyűlöljétek, amit Ő gyűlölt. A
keresztény gondolatai, vágyai és indítékai egyezzenek meg Jézus
Krisztusnak, Urunknak szívét betöltő vágyakkal és célokkal! Azért kell
küzdenünk, hogy Őt kövessük, az Ő lényét tükrözzük, nemcsak külső
megnyilvánulásunkban, de belső lelki életünkben is” (The Pulpit
Commentary. 20. köt. Grand Rapids, Michigan, 1962, B. Eerdmans
Publishing Company. 59. o.).
Pál „a test” és „a lélek” kifejezésekkel fűzi tovább a témát. Róm 8:5 versében úgy inti a keresztényeket, hogy „a Lélek dolgaira” gondoljanak, ne
pedig a test dolgaira. Ez hasonlít egy másik tanácsához: „Az odafelvalókkal
törődjetek, nem a földiekkel” (Kol 3:2). Az üzenetnek három lényeges
pontja van: mire összpontosítjuk gondolatainkat, mire irányulnak gondolataink és mi mindennél időznek a gondolataink.
Elmélkedjünk: Azzá válunk, amivel betöltjük gondolatainkat. Ha lelki
módon akarunk gondolkodni, fontos hívői dolgokkal táplálkozni lelkileg. Mit értett Pál apostol azon, hogy „az odafelvalókkal” törődjenek?
III. Visszajövetelére készülni
(Tekintsük át 1Thessz 5:23 versét az osztályban!)
A Biblia életünk minden területére vonatkoztatva int, hogy készüljünk
az Úr eljövetelére: „Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket
mindenestől” (1Thessz 5:23). Az itt szereplő görög szó a holoteles, ami azt
jelenti „mindenestől”, „minden tekintetben teljes”. Semmit ne tartsunk
vissza Jézustól, aki át akarja alakítani egész gondolkodásunkat, a szokásainkat és az életmódunkat! A bűnös magatartás, gyakorlat fokozatosan
rombolja a lelkiséget, a dédelgetett bűn aláássa a hitet.
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Elmélkedjünk: Egy sáros alaszkai úton járó utazó a következő feliratra
lett figyelmes az út mentén: „Jól fontold meg, melyik úton indulsz el,
mert a következő 500 mérföldet azon kell megtenned!” Hogyan vonatkoztatható ez a keresztényi életre?
3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!
Tanítók részére: Aki kész rá, mondja el, mi történt, amikor a
Szentlélek meggyőzte, hogy adja át élete egy bizonyos területét
Jézusnak! Beszéljen röviden a harcáról is, ha nem ment egyszerűen!
Hogyan adott Isten akkor győzelmet?
Elgondolkodtató kérdések:
1) Kérjük a Szentlelket, hogy juttasson eszünkbe minden olyan szokást
vagy gyakorlatot, amit eddig nem adtunk át teljesen Jézusnak!
2) Miért lehet nehéz valamilyen hozzánk nőtt szokásról lemondani?
Gyakorlati kérdés:
Ha a Szentlélek eszünkbe juttatott valamit, miért ne tennénk le azt nála
már most?
4. LÉPÉS: ALKALMAZD!
Tanítók részére: Isten azt akarja, hogy tapasztaljuk megismerésének
örömét, élvezzük átalakító kegyelme csodáit és így világítsunk a
világ erkölcsi sötétségében.
Olvassuk fel Fil 2:14-17 verseit kettes-hármas kis csoportokban! Milyen
gyakorlati tanácsot ad az apostol a „világítással” kapcsolatban? Mire utal
ezzel: „Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek” (14.
vers). Hogyan lehet az emberek elé tárni az élet beszédét (16. vers)?
Mit jelent ez: „kiontatom… italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és
papiszolgálatánál” (17. vers)?
A fenti kérdésekre adott válaszaink hogyan befolyásolják napi döntéseinket?
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BESZÉLNI A HITRŐL
Teddy és a barátnője, Suzy adventista középiskolások Montanában, az
északnyugat-bulgáriai városban. Aggódtak barátnőjükért, Claudiáért,
aki rossz társaságba került. A lányok imádkozni kezdtek érte. Claudia
szívesen járt diszkóba, így Teddy nem tudta, hogy jól érezné-e magát egy
vallásos összejövetelen, de mégis meghívta egy péntek esti áhítatra. A
lány elment és tetszett neki az alkalom. Ezután rendszeresen járt az
ifjúsági órákra, és amikor a barátai diszkóba hívták, visszautasította
őket. Így terjed Isten Igéje a romák között, baráttól barátig.
A legtöbb roma Bulgária nyugati városaiban él. Amikor egy roma elfogadja
Krisztust, sokan követik. Kyustendil városában ma tizenegy romából
egy adventista. Mivel szinte mindannyian fizikai munkások, nincs sok
fizetésük, ezért nagy gondot jelent a megfelelő imaházak kialakítása. Sok
közöttük az írástudatlan. A gyerekek rendszertelenül járnak iskolába –
ha járnak egyáltalán –, és a 8. osztály után általában abbahagyják a
tanulást.
A montanai romák az átlagnál ugyan tanultabbak, de nekik más nehézséggel is szembe kell nézni. A környéken élőkben megmaradt a nagyon
erős kommunista-ateista életszemlélet, és emiatt sokan elutasítóbbak az
evangélium üzenetével szemben.
Amikor a jelenlegi lelkész, Radev Montanába érkezett, a roma közösség
tizenöt tagot számlált és tagjai a bolgár gyülekezetbe jártak. Azóta jó
néhányan megkeresztelkedtek. Tőlük 30 kilométerre egy másik kisvárosban szintén egy húsz tagból és tizenöt vendégből álló közösség alakult. „Úgy látjuk, a romák egyre nyitottabbak” – mondja Radev lelkész.
Montana negyvenezer lakosú város, közülük nyolcezer roma nemzetiségű.
A roma gyülekezetnek negyvenöt tagja és harminc állandó vendége van
és még vagy húsz gyermek jár. A hívők egy régi kávézóban gyűlnek
össze, ahol nincs fűtés, áram, de folyóvíz sem.
Egy korábban vásárolt telken folyik most az építkezés. Egy száznyolcvan főt
befogadó imaházat terveznek ott, ehhez kérik az egyház közösségének
imáit és anyagi segítségét.
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12. tanulmány

szeptember 14–20.

Reformáció: megromlott
kapcsolatok helyreállítása
A lecke rövid áttekintése
ALAPIGE: Róma 5:8-11
A TANULÓ CÉLJA:
Tudni: Pál és Barnabás között súrlódás, Filemon és Onésimus között
konfliktus volt, a korinthusi gyülekezetben pedig feszültség támadt.
Nézzük meg, milyen elveket ajánl a Biblia a megromlott kapcsolatok
helyrehozására! Foglalkozzunk a Máté 18. fejezetében található tanác�csal is, amit Jézus ad a konfliktusmegoldásra!
Érezni: Ápoljuk a megbocsátás lelkületét, újra rácsodálkozva Krisztus
megbocsátásának, együttérzésének és kegyelmének mélységeire!
Cselekedni: Tanuljunk meg jézusi lelkülettel megbocsátani!
A TANULMÁNY VÁZLATA:
I. Barátok közötti nézeteltérés
A Mennyiben viszonyult másként Pál és Barnabás János Márkhoz? Pál
miért nem bízott jobban a fiúban? Barnabás miért bízott benne? Mi
állíthatta volna vissza Pál bizalmát?
B Hasonlítsuk össze Pál viszonyulását Márkhoz, illetve Onésimushoz!
Talán idővel jobban megértette és megismerte Isten kegyelmét, megbocsátását? Indokoljuk válaszunkat!
II. Amikor fáj a szívünk
A Milyen érzés lehetett János Márknak, hogy elveszítette az apostol
bizalmát, akit mélyen tisztelt?
B Hogyan éreznéd magad Pál, illetve Onésimus helyében? Előfordult
már, hogy csalódást okoztál valakinek? Elmondanád azt a tapasztalatot? Vagy képzeld magad Filemon helyébe, amikor rádöbbent,
hogy Onésimus nem szökött volna meg, ha igazságosan bánik vele.
Pál bizalmáról biztosít, hogy a jövőben helyesen fogsz cselekedni.
Hogy éreznéd magad ekkor?
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C Ment már oda hozzád valaki, hogy Máté 18. elvei szerint rendezzen
egy problémát? Milyen érzés volt?
III. Amikor bekövetkezik a gyógyulás
A Hogyan követhetjük Krisztus példáját, megbocsátva az ellenünk
vétőnek, ahogy a Megváltó is megbocsátott nekünk?
B 1Kor 12:1-11 és Róm 8:5-11 versei által milyen eszközök lesznek a
kezünkben, amelyek segítségével először is megérthetjük az ellenünk vétőket, másodszor pedig meg is bocsáthatunk nekik?
Összefoglalás: Jézus megbocsátott, noha nem érdemeltük meg. Azért
tette, hogy mi is megbocsáthassunk azoknak, akik érdemtelenek rá.
A kegyelemben növekedve Pál apostol is példát adott erre, ezt tanította.

TANULÁSI ÚTMUTATÓ
1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!
A lelki növekedés alapja: Meglepőnek tűnhet, de sokszor apróságok
rontják meg a baráti kapcsolatokat. Egy meggondolatlan szó, egy
durva válasz vagy egy indulatos dühkitörés véget vethet a barátságnak. E heti tanulmányunkban olyan bibliai alapelveket tanulmányozunk, amelyek helyreállíthatják a megromlott kapcsolatokat. Arra
késztet Jézus megbocsátásának példája, hogy mi is bocsássunk meg
azoknak, akik vétettek ellenünk.
Tanítók részére: A megbocsátás bibliai alapelvei ma éppolyan időszerűek, mint kétezer éve. Pál, János Márk, Onésimus és Filemon
esetét vagy a korinthusi gyülekezet helyzetét taglalva gyakorlati
módszereket találunk a saját életünkben felmerülő konfliktushelyzetek megoldására. Pál apostol felismerte, hogy leginkább neki van
szüksége a megbocsátásra ahhoz, hogy ő is meg tudjon bocsátani
másoknak.
A legtöbben megértik azt a szempontot, hogy aki képes megbocsátani az
ellene elkövetett vétkeket, az tovább tud lépni az életében; begyógyulnak a múlt sebei. Aki nem bocsát meg, azt a múlt bezárja és megemészti. A megbocsátás képességének a jelentősége óriási, éppen olyan fontos
a megbocsátónak, mint annak, akinek megbocsátanak.
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Beszéljük meg: „És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk adósok” (Lk 11:4). Mit jelent ez?
2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!
BIBLIAKOMMENTÁR
I. Jézus: a megbocsátás példája
(Tekintsük át Róm 5:8-11 verseit az osztályban!)
A megbocsátás szívbéli hozzáállás, ugyanakkor a megbékélés tette is. Isten
a megváltási tervben Jézus Krisztus által adott példát az ilyen megbocsátásra. Nem azért bocsát meg, mert méltók vagyunk rá. Az tesz méltóvá,
hogy elfogadjuk az ingyen felkínált bocsánatot. Nem azért bocsát meg,
mintha igazak lennénk. Attól válunk igazzá, hogy megbocsát! „Az Isten
pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt” (Róm 5:8). A demonstrates szó jelentése: „ajánl”, „megerősít”, „felkínál”, „bizonyít”. Krisztus kereszthalála az
egész világegyetem előtt felajánlja nekünk Isten szeretetét. Megerősíti,
hogy a Mindenható szeret. Felkínálja szeretetét az egész emberiségnek,
egyrészt cáfolva Sátán vádjait, miszerint Isten igazságtalan volna, másrészt
örökre bizonyítva az Úr szeretetét.
Mindezt akkor tette meg értünk Jézus, amikor még „ellenségei voltunk”
(Róm 5:10). Bűnös természetünk miatt ellenségesek voltunk Istennel, Ő
mégis kezdeményezett és Fia halála által megbékéltetett bennünket
önmagával, ami mindent eldöntő változást eredményezett világunkban.
Isten már akkor felénk nyújtotta kezét, amikor mi még ezt nem tettük
meg, tehát mi is léphetünk elsőként mások felé. Isten érdemtelenségünk
ellenére megbocsátott, így mi is megbocsáthatunk azoknak, akik nem
érdemlik meg.
Elmélkedjünk: Megbocsátani azt jelenti, hogy már nem kárhoztatjuk az
ellenünk vétkezőt, mint ahogy Krisztus sem kárhoztat bennünket.
Hogyan alkalmazhatjuk ezt az elvet azok esetében, akik vétettek ellenünk? Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit nem jelent?
II. Az egyház: A megbocsátás követei
(Tekintsük át Mt 18:15-17 verseit az osztályban!)
A kapcsolatok helyreállítására vonatkozó tanácsaiban Jézus konkrét
utasításokat ad arra nézve, hogy két ember konfliktusát a lehető legszű76

kebb körben kell tartani. Az ember először próbálja meg négyszemközt
rendezni a gondot hittestvérével, hiszen erősebb a késztetés a védekezésre, amikor valaki úgy érzi, hogy mások előtt támadják. „A szelídség
lelkével ’ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is’ (Gal 6:1),
menj a tévelygőhöz, és ’dorgáld meg őt négy szem között’ (Mt 18:15). Ne
hozd szégyenbe, ne teregesd ki hibáját mások előtt, ne hozz gyalázatot
Krisztusra olyan ember vétkének, tévedésének nyilvános feltárásával,
aki az Ő nevét viseli! Az igazságot sokszor nyíltan el kell mondani a
tévelygőnek, hogy belássa hibáját és megújulhasson. Nem szabad azonban bíráskodnod vagy ítélkezned. Ne próbáld magadat igazolni! Minden
erőfeszítésed gyógyulására irányuljon! Lelki sebek kezelésekor a legtapintatosabb érintésre, a legkifinomultabb érzékenységre van szükség.
Csakis a Kálvária Szenvedőjéből áradó szeretet győzedelmeskedhet itt.
Gyöngéd szelídséggel kezelje testvér a testvért, mint aki tudja: ha sikert
ér el, ’lelket ment meg a haláltól’ és ’sok bűnt elfedez’ (Jak 5:20)” (Ellen G.
White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 726. o.).
A megbocsátó lelkület a megoldás. Ha az illető így sem hallgat ránk,
hívjunk magunkkal egy vagy két hittestvért! Jézusi lelkülettel beszéljünk
gondjainkról és fájdalmainkról! Imádkozzunk együtt, törekedjünk a
szeretetre! Ha ez sem hoz megoldást, vigyük az ügyet a nagyobb testület,
a gyülekezet elé, a gyülekezeti bizottságon keresztül. Az egész eljárás
célja a gyülekezet egysége, ami csak Krisztus kegyelme által valósul meg.
Elmélkedjünk: Ha Krisztusban vagyunk, ledőlnek közöttünk a válaszfalak. Jézus arra vágyik, hogy egyháza tagjai tiszteljék egymást és szeretettel teljes, egységes közösségben éljenek. Mely fontos tényezők teszik
lehetővé Jézus tanácsának megvalósítását, amint igyekszünk Máté 18.
elveit alkalmazni a gyülekezetben, egymás közötti kapcsolatainkban?
3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!
Elgondolkodtató kérdések:
1) Vajon nem hagyjuk jóvá az ellenünk elkövetett rosszat, ha bocsánatkérés nélkül bocsátunk meg annak, aki nagyon megbántott?
Válaszunkat indokoljuk meg!
2) Mi van akkor, ha meg kellene bocsátanunk valakinek, de egyáltalán
nem érzünk erre hajlandóságot? Mit tegyünk, ha tudjuk, hogy ez
lenne a helyes, mégsem vagyunk képesek rá?
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3) Miért képmutatás azt mondani, hogy megbocsátunk, amikor érzéseink nem változnak?
Gyakorlati kérdések:
1) Olvassuk el Lk 23:32-34 és Ef 4:26-28 verseit! Ezek az elvek hogyan
segítenek válaszolni a fenti kérdésekre?
2) Döntéseink hogyan hatnak gondolatainkra? Miként változnak az
érzéseink is, ha helyesen döntünk?
3) Miért fontos a helyreállított kapcsolatok szerepe a megújulásban és
a reformációban?
4. LÉPÉS: ALKALMAZD!
Tanítók részére: Az alábbi helyzetről beszélgetve alkalmazzuk a
most tanult elveket!
Egy férfi sok éve eltávolodott lányától, akinek az édesanyjától már
korábban elvált. A lányával csak ritkán beszél, aki ugyan még telefonon
felköszönti a születésnapján, de személyesen nem akar vele találkozni.
Az apa durván bánt vele gyerekkorában, szigorúan fegyelmezte, ám az
elmúlt évben megtért, hetednapi adventista lett. Szeretné rendezni a
kapcsolatát lányával. Hozzád fordul tanácsért. Mit mondasz neki?
Milyen kérdéseket teszel fel? Milyen gyakorlati lépéseket tehet ez az apa
a megromlott kapcsolat helyreállításáért?
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HITBŐL FAKADÓ TETTEK
Izgatott fiatalok csoportja imádkozott egy körben. Olyan küldetésben jártak,
amit még senki nem végezett Bulgáriában: az ország minden városába
elmenni keresztény irodalommal. Tudták, hogy ebben a feladatban csakis
Isten erejével lehetnek sikeresek.
Lukash, a csoport egyik tagja a város utcáit járva gyűjtögette bátorságát. E
szavakat ismételgette magában: „Isten lesz a munkatársunk!”
„Istenem, nincs tapasztalatom, kérlek, jöjj velem!” – imádkozott Lukash,
amikor egy fiatalember megszólította. „Láthatnám a könyveket?” – kérdezte. Lukash megilletődötten nyújtott át neki egy Jézus élete című könyvet. A fiú belelapozott, majd így szólt: „Szeretném megvenni.” Azt is megígérte, hogy elmegy a gyülekezetbe, mert meg akarja ismerni Jézust.
Lukash érezte, hogy valóban Isten a munkatársa. Szolgálata legfontosabb
céljának tartja, hogy Isten szeretetére hívja fel az emberek figyelmét. Az Úr
megy előtte, Ő készíti elő a szíveket.
Mimi és Albena reménykedve járták a kanyargós utcákat, pedig még nem
adtak el semmit. Az egyik oldalon egy gyógyszertárt láttak. Mimi belépett
az ajtón. Bemutatta a gyógyszerésznek az egészségügyi könyveket, de őt
inkább a lelki témák érdekelték. Mimi elővette a Jézus élete és A nagy küzdelem című könyveket. A hölgy végül hat könyvet vásárolt. Azóta is leveleznek.
Egy tengerparti kisvárosban egy idős, szegény asszonnyal barátkoztak össze,
aki örömmel fogadott tőlük egy Jézushoz vezető út című könyvet. Hálás
volt, amikor a lelkész Bibliát is vitt neki ajándékba.
Jordannak egy téli délután volt szép tapasztalata. A buszra várakozva elegyedett szóba egy középkorú hölggyel, Camillával. Az asszony a hitéről kérdezte a fiatal diákot, majd meghívta, hogy a családjának is beszéljen
Istenről. Jordan biztos benne, hogy a rendszeres bibliaórák nyomán az
asszony és a családja hitre jutnak.
Isten fiatal önkéntesei Bulgária egész területén munkálkodnak, ha esik, ha
fúj.

79

13. tanulmány

szeptember 21–27.

A megígért ébredés:
Isten küldetése célba ér
A lecke rövid áttekintése
ALAPIGE: Máté 28:18-20
A TANULÓ CÉLJA:
Tudni: Talán nem tudjuk elképzelni, hogyan fog befejeződni Isten műve
a földön és az egész világra eljutni az evangélium, de Isten kiárasztja
Szentlelkét népére, hogy küldetését elvégezhesse!
Érezni: Isten csodálatos módon fogja befejezni művét. Nagyszerű lehetőség, hogy megkaphatjuk a Szentlélek erejét a késői eső idején és részt
vehetünk Isten végidei üzenetének hirdetésében!
Cselekedni: Határozzuk el: életünk minden területét átadjuk Jézusnak
és kitárjuk szívünket, hogy befogadhassuk a késői eső erejét! Ragadjuk
meg az Isten által kegyelmesen felkínált lehetőségeket, hogy be tudjuk
mutatni a világnak az Isten szeretetéről és igazságáról szóló, az utolsó
napokra vonatkozó üzenetét!
A TANULMÁNY VÁZLATA:
I. Isten hatalma kiárad
A Mit ígért Jézus, amikor tanítványainak meghagyta, hogy az egész
világra vigyék el az evangéliumot?
B Feladatát tekintve miben különbözik egymástól a korai és késői eső?
Mire vonatkoznak e jelképek?
II. Isten népe felkészül
A Milyen előfeltételei vannak a késői eső befogadásának? Miért nem
töltetett ki eddig a Szentlélek a maga teljességében?
B Mit jelent a Szentlélek tüzével megkereszteltetni? Hogyan történik
meg? A tűzzel való keresztség különbözik-e a Szentlélek keresztségétől? Indokold válaszodat!
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III. Isten ígéretei teljesednek
A Milyen szerepe van a Szentlélek kitöltetésének Isten műve befejeződésében?
B Mi a feladata Isten népének?
C Hogyan tükrözhetjük Isten dicsőségét és lehetünk a munkatársai a
küldetés teljesítésében?
Összefoglalás: Amikor Jézus mennybe ment, megígérte: Szentlelke által
erővel ruházza fel tanítványait, hogy hirdethessék az evangéliumot a
föld végső határáig. Ezek az ígéretek a végidő egyházában teljesednek
majd egészen, amikor a késői eső ereje kiárad és Isten népe Urával
együtt fejezi be művét a földön.

TANULÁSI ÚTMUTATÓ
1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!
A lelki növekedés alapja: Amikor Jézus felemeltetett a mennybe, megígérte tanítványainak a Szentlélek ajándékát, akinek erejével hirdethetik az evangéliumot az egész világnak. Jézus szavai pünkösdkor
kezdtek teljesedni, elindult a keresztény egyház, de majd akkor teljesednek ki igazán, amikor a késői esőben kitöltetik a Szentlélek.
Tanítók részére: Hangsúlyozzuk, hogy bár az egyházra váró munka
óriási, Isten hatalma annál is nagyobb! Tervezzünk egy gyakorlati
feladatot, amit környezetünkben végezhetünk! Isten azt akarja, hogy
tegyünk városunkért, amelyben élünk! Küldetése mindig oda irányít,
ahol éppen vagyunk. Ki akarja tölteni Szentlelkét gyülekezetünkre,
hogy a tagok felruháztassanak mennyei erővel és bemutathassák
Jézus szeretetét a környezetükben élőknek.
Akik erre vágynak, azokkal nagyszerű dolgok történnek! Talán nem
látszik rajtuk, mint ahogy az I. században élt keresztényeken sem mindig látszott, hogy ők lennének a legalkalmasabbak az Ige hirdetésére.
Nem feltétlenül rendelkeznek a legkiválóbb képességekkel ahhoz, hogy
eredményes bizonyságtevők legyenek, de megvan bennük, ami igazán
számít: teljesen átadták szívüket Istennek és beteltek Szentlélekkel.
Jose egy kis dél-amerikai farmon nevelkedett úgy, hogy semmi esélye
nem volt állami iskolában tanulni. Felnőtt korában sem tudott írni81

olvasni, a gyerekei viszont már tudtak. Kérte, hogy olvassanak fel neki a
Bibliából. Így több száz bibliaszöveget tanult meg kívülről.
Egyszer a Szentlélek mély vágyat keltett benne, hogy bizonyságot tegyen
hitéről. Bibliájával kezében elindult és sorban meglátogatta a szomszédait.
Mindenkinek elmondta, hogy nem tud olvasni, és kérte: olvassanak fel
neki a Bibliából. Amikor beleegyeztek, konkrét igeversekhez irányította
őket egy-egy bibliai témában, mint például a megváltás, Krisztus második eljövetele vagy a szombat. Ahogy folytatódtak a hetenkénti felolvasások, sokan érdeklődni kezdtek a hetednapi adventista üzenet iránt és
meg is keresztelkedtek.
Sonya gyengén látó, de lelki szeme annál élesebb. Egyik barátja segítségével járja Dél-India utcáit. Bekopogtat az ajtókon és megkérdezi, imádkozhat-e a ház lakóiért. Szolgálata során számos lelki barátot szerzett.
Többen bibliaórákat vettek és megkeresztelkedtek.
Jose és Sonya nem egy kontinensen élnek, mégis mindketten egy örök
igazságot üzennek, mégpedig azt, hogy Isten nem feltétlenül csak a képzetteket hívja, hanem kiképzi azokat, akiket elhív. Felhasználja azt, aki
készséges a szolgálatra, erővel ruházza fel és kiküldi, hogy bizonyságtevője legyen. A misszióparancs Máté 28. fejezetében nemcsak néhány kiválasztottnak szól, hanem az egész egyháznak. Ha hittel lépünk, Isten felhasznál. Amikor Krisztus népe egészen elkötelezi magát és hirdeti szeretetét, igazságát, kitölti rájuk Szentlelkét a késői esőben, hogy munkáját
befejezhessék.
Beszéljük meg: Legfőképpen milyen tulajdonságokat keres Isten a gyermekeiben, amelyekkel eredményes bizonyságtevői lehetnek?
2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!
Tanítók részére: Isten mindnyájunkat tanúiként szeretne felhasználni! Lehetetlen feladatnak tűnhet az evangélium hirdetése az egész
világon, de Istennél semmi sem lehetetlen. A késői eső áldásával
Isten elvégzi munkáját a földön, és akkor Jézus eljön.

82

BIBLIAKOMMENTÁR
I. Isten hatalma és missziója
(Tekintsük át Mt 28:18-20 verseit az osztályban!)
Jézus mondta: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket”. Ahogy már a 4.
tanulmányban leszögeztük, a hatalmat jelölő görög szó azt is jelenti,
hogy „tekintély”, „erő”, „isteni kiváltság”. Életében, halálában és feltámadásában Jézus győzött a gonosz erői felett, beleértve minden ördögi lelket, betegséget és a halált. Jézus Úr minden élethelyzetben.
Az exousia szót Máté sokszor használja írásában, és arra utal vele, hogy
Krisztusnak korlátlan hatalma (exousia) van a gonosz erői felett. Amikor
hittel indulunk bemutatni Jézus üzenetét, az Ő tekintélyével, hatalmával
mehetünk. Ő adja meg a kellő bölcsességet, erőt és bátorságot. Már
győzött a pokol erői felett. „Krisztus így adta át tanítványainak megbízatásukat. Gondoskodott a munka folytatásához szükséges ellátásról és
felszerelésről, s magára vállalta a felelősséget a munka sikeréért. Amíg
tanítványai engedelmeskedtek szavának, és vele együtt munkálkodtak,
addig nem szenvedhettek kudarcot” (Ellen G. White: Jézus élete.
Budapest, 1989, Advent Kiadó. 726. o.).
A „minden népeket” kifejezés szintén lényeges Mt 28:19-ben. Az eredetiben így hangzik: ta ethne. Ez szó szerint azt jelenti: minden etnikai
csoport, minden nép. Krisztus azzal bízza meg egyházát, hogy hirdesse
szeretetének és igazságának evangéliumát a világ minden településén,
falujában, városában, államában, tartományában és országában. A feladat nagy, de Istenünk hatalmasabb!
Elmélkedjünk: Krisztus hatalmat ad népének a pokol erői és a gonosz
hatalmasságai felett, hogy eleget tudjanak tenni Krisztustól kapott megbízatásuknak. Az apostolok cselekedetei beszámolóiban mely történetekben látjuk Isten hatalmának megnyilvánulását?
II. Isten hatalma és jelenléte
(Tekintsük át Mt 3:11 versét az osztályban!)
A tűz általi keresztség azt jelenti, hogy Isten jelenlétébe merülünk bele.
Szentlelke betölti szívünket, megtisztítja életünket azoktól a bűnöktől,
amelyek akadályoznának az eredményes bizonyságtevésben. LeRoy
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Froom e szavakkal magyarázza a „tűz általi keresztség” kifejezést: „Ez
egy értelmező kifejezés, ami teljessé teszi a gondolatkört. A Szentírás
gyakorta alkalmazott módszere, amely hozzájárul egy gondolat kihangsúlyozásához és megerősítéséhez. Felszólít: keresztelkedjünk meg az
Istentől származó tűzzel, hogy később megmeneküljünk az eljövendő
tűztől” (The Coming of the Comforter. Hagerstown, Md., 1956, Review
and Herald Publishing Association. 268. o.). Krisztus személyes jelenléte a Szentlélek által megtisztít! A Szentlélek lelkünk mélyéig megvizsgál,
átjárja gondolatainkat, megtisztítja szívünket és erővel tölti meg lelki
életünket.
Elmélkedjünk: Krisztus megígérte, hogy betölthet a Szentlélek. Mit
jelent Isten jelenlétében elmerülni? Hogyan lehetséges ez?
III. Isten dicsősége és jelleme
(Tekintsük át Jak 5:7-8 és Jel 18:1 versét az osztályban!)
A Szentlélek kitöltetése által a késői esőben Isten dicsősége majd beragyogja a földet. Ez lesz pünkösd után a Szentlélek leghatalmasabb megnyilvánulása. Isten Igéjének fénye a föld legsötétebb zugaiba is bevilágít.
Isten dicsősége az Ő jelleme (2Móz 33:18-19). Örök jelleme, szeretete
nyilvánvalóvá lesz gyermekeiben, bizonyítva a várakozó világ és a figyelő univerzum előtt, hogy Isten kegyelme elegendő e bűnös föld lakóinak; általa legyőzik a gonosz erőit. Isten szeretetéről, jelleméről tesznek
bizonyságot gyermekei. Hatalma által diadalra jut üzenete, és akkor
Jézus eljön (Mt 24:14).
Elmélkedjünk: A jelenések könyve arról ír, hogy egy angyal szállt le a
mennyből és „a föld fénylett annak dicsőségétől” (Jel 18:1). Mit jelent ez?
Hogyan tölti be a földet Isten dicsősége?
3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!
Elgondolkodtató kérdések:
1) Mi akadályozza a késői eső teljes kitöltetését az életünkben? Miért
nem éri meg dédelgetni azt a bizonyos szokást vagy magatartásformát? Mi gátolja, hogy teljesen átadd Istennek?
2) Isten megígérte, hogy elküldi a Lélek ajándékát, aki által befejezhetjük a munkát a földön. Vajon miért tétovázunk mégis, hogy kérjük a
Szentlelket és igényeljük hatalmát az életünkben?
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4. LÉPÉS: ALKALMAZD!
Tanítók részére: Milyen a Szentlélekkel teljes gyülekezet? Az alábbi
feladat segítségével kezdjünk el gondolkodni a késői eső által felfrissített gyülekezetről!
Beszéljünk arról, hogy milyen lesz a gyülekezet imaszolgálata, a tagok
részvétele, a gyermekosztály, a szombatiskola, a gyülekezeti és evangelizációs szolgálat, amikor a Szentlélek a maga teljességében kitöltetik
ránk! Milyen az a gyülekezet, amelynek minden tagját betölti a Szentlélek?
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