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Bevezetés 

„Isten akarata a ti szentté lételetek.” 
(1Thess 4,3)

E bben a negyedévben Pál apostol thessalonikai leveleit ta-
nulmányozzuk heti rendszerességgel. A thessalonikabeli

gyülekezethez írt levelek azzal tûnnek ki az Újszövetség iratai
közül, hogy Jakab apostol levelét kivéve mindegyiknél koráb-
ban keletkeztek. Olyan alapvetõ fontosságú kérdéseket érinte-
nek, mint a feltámadás, a Jézus Krisztus közeli visszatérésébe
vetett hitbõl levont téves következtetések, az Antikrisztus kilé-
te stb. Ebben az összefüggésben olvashatjuk a Biblia tíz vázlat-
próféciája közül az egyiket (2Thess 2. fejezet). Mindazonáltal 
a levelek középpontjában álló legfontosabb kérdés az életszent-
ség, amely az életünk minden területét érinti.

Pál apostol feltehetõen a korinthusi tartózkodása alatt írta
mindkét levelét Thessalonikába (kb. i. sz. 51-ben, a második
missziós utazása során), nem sokkal azután, hogy távoznia kel-
lett onnan (mielõtt Korinthusba jutott, csupán Béreát és Athént
érintette röviden). A levelek hangvétele is arra utal, hogy még
frissen élt az apostolban a személyes találkozás emléke, s ennek
megfelelõen úgy hivatkozik az ottlétekor átadott tanításokra,
mint amelyekrõl joggal feltételezi, hogy még elevenen élnek a
thessalonikaiak emlékezetében. A levelek hangvételét az újon-
nan megtértek iránt érzett forró és felelõs szeretet hatja át,
mondandója pedig tudatosan egészíti ki és erõsíti meg azokat a
tanításokat, amelyeket az együtt töltött idõ kényszerûen szûk-
re szabott volta miatt nem tudott teljesen kifejteni, vagy ame-
lyeket félreértettek. 
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Szombatiskolai tanulmányok  
gyermekeknek

„Tanítsd a gyermeket az õ útjának módja szerint, 
még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.” 

(Péld 22,6)  

A felnõttek Biblia-tanulmányai mellett a gyerekeknek is ké-
szülnek szombatiskolai tanulmányok. Szeretettel ajánl-

juk mindenki figyelmébe a hamarosan megjelenõ Állatok a Bib-
liában címû, óvodásoknak készült gyermekszombatiskolai ta-
nulmányt.  

A Égi szó – Jézus példázatai  az újszövetségi idõkbe kalau-
zolja kis olvasóit. A fejezetek Jézus egy-egy példabeszédének
üzeneteit és örök igazságait tárják fel elõttük. A kisiskolás
korosztálynak ajánljuk önálló, mindennapi Biblia-tanulmá-
nyozásra. 

Az õsatyák élete címû tanulmány éppúgy heti hat kérdést
tartalmaz, mint a felnõttek Biblia-tanulmánya, és negyedéves
felosztású. A kérdések mellett érdekes feladatokat, fejtörõket,
gondolkodtató kérdéssorokat is összeállítottunk, figyelembe
véve a gyermekek életkori sajátosságait.

Az énekek megtanulásához segítségül szolgál a Csak nyisd
ki a szíved címû CD. 

A CD megrendelhetõ a médiaosztálynál és a BIK Könyvki-
adónál, a tanulmányok kaphatók a BIK-nél (a médiaosztály és
a kiadó elérhetõségei e könyv hátlapján találhatók). 

Örömteli közös tanulást kíván  
a gyermekosztály

Thessalonika (Thesszaloniké, Theszaloníki, Szaloniki) Ma-
kedónia tartomány fõvárosa volt. Jelentõségét mutatja az is,
hogy a Római Birodalom székhelyét Kelettel összekötõ fõút, a
Via Egnatia áthaladt rajta. A város ma is létezik, csakúgy, mint
Bérea, amellyel a történtek összekapcsolják. Úgy tûnik, Pál
apostol tudatosan a jelentõsebb központokat látogatta sorra, és
ezeken a helyeken próbált gyülekezeteket alapítani, azt re-
mélve, hogy a környezõ területekre, kisebb településekre már e
központokból jut majd el az evangélium. Mint látni fogjuk,
Thessalonikában ez a módszer mûködött is.

A thessalonikai gyülekezetet kisebb részben zsidókból, na-
gyobb részben pogányokból megtért keresztények alkották. Õk
csak viszonylag rövid ideig élvezhették az apostol jelenlétét, aki-
nek a munkatársai, Timótheus és Silás azonban velük maradtak,
illetve visszatértek, hogy támogassák és építsék az újonnan lét-
rejött gyülekezetet, majd miután ismét csatlakoztak Pálhoz
(immár Korinthusban), beszámoltak neki a thessalonikai gyüle-
kezet állapotáról, szükségleteirõl. Ezek alapján írta meg Pál a le-
veleit, részben a bátorítás, részben a tisztázás szándékával.

A levelek feldolgozása során az elsõ két tanulmányban a tör-
téneti elõzményekkel foglalkozunk, hogy az ott történteket fel-
idézve lássuk, hogyan születtek ezek a levelek. A Béreában tör-
téntekrõl is megemlékezünk, mert az ottani gyülekezet erényeit
a bibliai feljegyzés is kiemeli, s a történet összefonódott a thes-
salonikabeliekével.
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I. TANULMÁNY – 2012. JÚLIUS 7. 

Az evangélium eljut
Thessalonikába

1 Honnan és milyen elõzmények után érkezett Pál apostol
Thessalonika városába a munkatársaival? Milyen tanulsá-

gokkal szolgál számunkra ez a beszámoló?

„Azon az éjszakán látás jelent meg Pálnak: egy macedón fér-
fiú állt elõtte, kérve õt, és ezt mondva: »Jer által Macedó-
niába, és légy segítségül nékünk!« Mihelyt pedig a látást
látta, azonnal igyekeztünk elmenni Macedóniába, megért-
vén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédi-
káljuk az evangéliumot…
Odavezetvén õket a bírákhoz, mondták: »Ezek az emberek
zsidó létükre megháborítják a mi városunkat, és olyan szer-
tartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nékünk beven-
nünk, sem cselekednünk, mivelhogy rómaiak vagyunk.« És
velük egyben feltámadt a sokaság õellenük. A bírák pedig
letépetvén ruháikat, megvesszõztették õket. Miután sok
ütést mértek rájuk, tömlöcbe vetették õket, megparancsol-
va a tömlöctartónak, hogy gondosan õrizze õket…
Hirtelen nagy földindulás lett, úgyannyira, hogy megren-
dültek a tömlöc fundamentumai; és azonnal megnyíltak
az ajtók mind, és mindnyájuk bilincsei feloldódtak. Fel-
serkenvén pedig a tömlöctartó, és látva, hogy nyitva van-
nak a tömlöc ajtói, kivonva fegyverét, meg akarta magát
ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Pál azon-
ban hangosan kiáltotta: »Semmi kárt ne tégy magadban,

PÁL APOSTOL MÁSODIK MISSZIÓS UTAZÁSA 
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2 Mennyi idõt töltött az apostol a városban, és mi állt az ál-
tala hirdetett üzenet középpontjában?

„Pál pedig, amint szokása volt, bement hozzájuk, és három
szombaton át vetekedett velük az írásokból, megmagya-
rázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükséges volt
szenvedni és feltámadni a halálból; és hogy ez a Jézus a
Krisztus, akit én hirdetek néktek.” (Ap csel 17,2–3)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A Pál apostol utazásairól szóló bibliai beszámolókban megfi-
gyelhetjük, hogy általában nem idõzött hosszan egy helyen.
Thessalonikában is mindössze három hetet töltött. Távozását
azonban – mint látni fogjuk – sok más helyhez hasonlóan itt
sem pusztán az sürgette, hogy minél több helyre eljusson az
evangélium, hanem a személyével és az általa képviselt üzenettel
szemben megnyilvánuló türelmetlenség, sõt ellenségeskedés.

„Thessalonikában elmondott prédikációiban Pál utalt az ótes-
tamentumi próféciákra, amelyek a Messiásra vonatkoznak…
Azokra a szövegekre hivatkozott, amelyek elõre megjövendöl-
ték Krisztus születését, szenvedését, halálát, feltámadását és
mennybemenetelét. Mózes és a próféták ihletett bizonyítékai
alapján világosan kimutatta, hogy a názáreti Jézus a Messiás… 

Pál meggyõzõ erõvel bizonyította az ótestamentumi írások-
ból, hogy »Krisztusnak szenvedni kell, és feltámadni a halot-
taiból«… Kimutatta, hogy az áldozati szertartásokat Isten mi-
lyen szorosan egybefonta a próféciákkal. Ezek utalnak arra, aki
olyan lesz, mint »a bárány, mely mészárszékre vitetik«. A Mes-
siás »önlelkét áldozatul adja«…

mert mindnyájan itt vagyunk!«… És odamenvén, meg-
kérlelték õket, és kivezetvén kérték, hogy menjenek ki 
a városból… Miután pedig általmentek Ámfipolison és
Apollónián, Thessalonikába érkeztek…” (Ap csel 16,9–10,
20–23, 26–28, 39; 17,1)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Pál apostolnak Isten jelentette ki Tróásban, hogy Kis-Ázsiát
elhagyva menjen Makedóniába, ott folytassa az evangélium
hirdetését. Pál és társai követték a kapott utasítást, s így jutott
el az evangélium Európába.

Elsõ állomásuk Filippi volt, ahol mindjárt ellenállásba üt-
köztek. A hatóságok elfogták Pált, Silással együtt, és súlyosan
megbüntették õket. Isten azonban csodát tett, amivel igazolta
szolgái kilétét. Ennek hatására többen megtértek, a bírák pe-
dig szabadon bocsátották Pálékat.

Ha nem is az apostolokéhoz fogható mértékben, de mi is
szembesülünk nehézségekkel életünk és szolgálatunk során.
Ezért is fontos, hogy hozzájuk hasonlóan mi is személyesen
és a saját életünkre szabottan nyerjük el Isten vezetését arra
nézve, hogy hol és hogyan kíván bennünket felhasználni az
evangélium terjesztésében. Ha pedig erre szert tettünk, hoz-
zájuk hasonlóan mi se engedjük, hogy ettõl bármi is eltánto-
rítson bennünket. A Filippiben elszenvedett bántalmak és
nehézségek nem bizonytalanították és nem csüggesztették el
Pál apostolt, aki már korábban is átélt hasonló, sõt súlyosabb
tapasztalatokat is (Ap csel 14,9). Rendületlenül bízott ab-
ban, hogy a korábban kapott látomás Istentõl származott,
ezért társaival együtt folytatta útját, és még mélyebben ha-
tolt be arra a földrajzi területre, amelyet Isten jelölt ki felada-
ta színhelyéül. Így jutottak el Krisztus hírvivõi Thessalo-
nikába.
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A jövendölések Üdvözítõjének tehát nem földi uralkodó
gyanánt kell jönnie, hogy megszabadítsa a zsidó népet elnyo-
móitól, hanem mint ember jön az emberek közé. Alacsony sor-
ban és szegénységben él, hogy végül mint megvetettet és elve-
tettet megöljék. Az ótestamentumi írásokban megjövendölt
Üdvözítõ áldozatul adja önmagát a bukott emberiségért, és ez-
által tesz eleget a semmibe vett törvény követelményének…

Pál elbeszélte a thessalonikai zsidóknak korábbi buzgalmát
a ceremoniális törvénnyel kapcsolatban, és csodálatos élmé-
nyét Damaszkusz kapui elõtt. Megtérése elõtt a bizalmát
öröklött szentségére, hamis reménységre alapította… Megté-
rése idõpontjától kezdve azonban minden megváltozott. 
A názáreti Jézus, akit Pál üldözött, megjelent neki mint a
megígért Messiás. Az üldözõ felismerte benne Isten Fiát, aki
a prófécia szerint a földre jött, és életével betöltötte a Szent-
írást, minden részletében.” (Ellen G. White: Az apostolok története,
22. fej., Thessalonika) 

A zsidóság tömegeit is rabul ejtette az emberi természet
csapdája: a saját kívánságaik szerint értelmezték és válogatták
a kijelentéseket, köztük a Messiásról szóló jövendöléseket.
Ami egybevágott a várakozásaikkal, azt megragadták, a többi
igazság pedig elsikkadt, eltûnt a szemük elõl. Ez is hozzájárult
ahhoz, hogy noha a Messiás az „övéi közé jött…, az övéi nem
fogadák be õt” (Jn 1,11), mert „nem ismerték fel meglátogatá-
suk idejét” (Lk 19,44). Ezt a mulasztást, ezt a hiányosságot
próbálta Pál apostol pótolni célirányos tanításával, amelyet
személyes tapasztalatának bizonyságával is alátámasztott. Hi-
telesen beszélt, hiszen farizeusból, méghozzá elszánt üldözõ-
bõl lett keresztényként mondta el megtérése tapasztalatát, azt,
hogy miként lett zsidó emberként a Názáreti követõje. Bizto-
san beszélt nekik arról a belsõ ellenkezésrõl is, amelyet a Bib-
lia „rugódozásnak” nevez (Ap csel 9,5), ami egykor a saját ta-
pasztalata volt, most pedig talán sok hallgatójáé.
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Vajon mi, akik Jézus Krisztus második eljövetelének köz-
vetlen közelségében élünk, mentesek vagyunk-e az olyanfajta
elfogult írásértelmezéstõl, amilyennek az elsõ eljövetel idején
élõ zsidóságból sokan áldozatul estek?

3 Milyen helyszínt választott az apostol, és milyen mód-
szerrel hirdette az evangéliumot? Milyen megfontolások

vezérelhették ebben?

„Thessalonikába érkeztek, ahol volt a zsidóknak zsinagógá-
juk. Pál pedig, amint szokása volt, bement hozzájuk, és há-
rom szombaton át vetekedett velük az írásokból…” (Ap
csel 17,1–2)

„Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek
hatalma az minden hívõ üdvösségére, zsidónak elõször,
meg görögnek.” (Rm 1,16)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Miután Pál és Silás elhagyták Filippit, Thessalonikába in-
dultak. Itt azt a kiváltságot élvezhették, hogy a zsinagógában
nagy gyülekezet elõtt beszélhettek. Egész külsejükön látszott
még az a méltatlan elbánás, amelyben röviddel elõbb részesül-
tek, és ez magyarázatot igényelt. El is beszélték az eseménye-
ket, minden dicsekvés nélkül, azonban dicsõítették Istent, aki
a szabadításukért közbelépett.” (Ellen G. White: Az apostolok történe-
te, 22. fej., Thessalonika) 

Különös lehetett az elsõ találkozás. Noha még magukon vi-
selték az õket ért bántalmazás nyomait, nem restelltek bemen-



4 Milyen elv megvalósulását figyelhetjük meg az apostol
módszerében? Mit tanulhatunk ebbõl?

„A zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a
törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a tör-
vény alatt valókat megnyerjem.” (1Kor 9,20)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Pál apostol pontosan ott próbálta elérni az embereket, ahol
voltak, ahol ismereteik és tapasztalataik szerint tartottak, és
olyan eszközökkel, amelyek ismerõsek voltak számukra. 

Azt írja, hogy „a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat
nyerjek meg”. Mit akarhatott ezzel kifejezni, hiszen szárma-
zását tekintve eleve benjáminita zsidó volt (vö. Fil 3,5)? Bizo-
nyára azt, hogy belehelyezkedett azon nemzettársai gondol-
kodásmódjába, akik még nem járták be azt az utat, amelyet õ
a megtérése során már igen, és ezt a különbséget szem elõtt
tartva próbált közelebb kerülni hozzájuk. 

Felebarátaink megértése, az együtt gondolkodás készsége és
képessége elengedhetetlen ahhoz, hogy elérjük az embereket,
akikhez az üzenettel küldettünk. Ha ezt nem sajátítjuk el, nem
születik meg bennünk vagy nem vesszük komolyan, akkor nem
rendelkezünk az odafigyelés és alkalmazkodás képességével, s
nem vagyunk alkalmasak az evangéliumhirdetés szolgálatára.

Vegyük számba azokat az embercsoportokat, amelyekhez
küldettünk, amelyek körében élünk, és amelyeket el kívánunk
érni! Mérlegeljük, hogy a helyi közösség adottságainak isme-
retében mit kell tennünk ahhoz, hogy ott érjük el az embere-
ket, ahol tartanak, és ne ott vegyük fel a fonalat, ahol mi tar-
tunk a hitben!
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ni a következõ város zsinagógájába, s az ott lakók nem zár-
kóztak el a különös megjelenésû jövevényektõl, hanem még
azt is megengedték nekik, hogy szóljanak az egybegyûltekhez.

A Bibliából tudjuk, hogy más városokban is ezt a gyakorla-
tot követték a zsinagógákban (vö. Ap csel 13,14–15). A szét-
szóratásban élõ zsidóság számára bizonyára fontos volt hírt
kapni a Jeruzsálemben vagy másutt élõ zsidók sorsáról, eset-
leg olyan tanításokról, amelyek hozzájuk még nem jutottak el.
Talán ezért is adtak lehetõséget a messzirõl érkezetteknek ar-
ra, hogy szóljanak a közösséghez. 

„Szokása volt…” – olvashatjuk. Pál apostol tehát tudatosan
kereste fel szombatonként a zsinagógákat, hogy ott kezdje
egy-egy városban az evangélium hirdetését (vö. Ap csel
13,42). Itt olyan hallgatóság elõtt szólalhatott meg, akiknek
megvoltak az alapvetõ ószövetségi ismereteik, tehát volt mire
alapoznia, építenie a mondandóját. Nekik próbálta bebizonyí-
tani, hogy a régóta várt Messiás már eljött, csak nem ismerték
fel, mert másként várták. A már meglévõ ismereteikbõl vezet-
te le, milyen Messiást ígért Isten, majd rámutatott arra, hogy
mindez Jézus Krisztus életében, szolgálatában és halálában
teljesedett be. Úgy is mondhatnánk, hogy a saját írásaikból
gyõzte meg õket.

Ez a gyakorlat arra is alkalmas volt, hogy Ábrahám vér sze-
rinti leszármazottai még egy lehetõséget kapjanak az evangé-
lium hallására és befogadására. Továbbá elõnyt kovácsolt a zsi-
dóság történelmi nyomorúságából, abból, hogy szétszóratásban
éltek a Földközi-tenger medencéjében, és ennek köszönhetõen
sok-sok településen jelen voltak.

Gondolkodjunk el azon, hogy a mi korunk és társadalmi
adottságaink között melyek azok a sajátos körülmények, ame-
lyekkel számolnunk kell, és amit az evangélium hirdetése so-
rán tudatosan felhasználhatnánk úgy, ahogy a saját korában
Pál apostol tette! Hogyan lehet a hátrányokból elõnyt ková-
csolni a mi körülményeink között?



Hasonlítsuk össze mindezt a saját élet- és munkakörülmé-
nyeinkkel és áldozatvállalásunkkal! Emberileg erõtlennek
érezhetjük magunkat arra, hogy lemondjunk a megszokott
kényelemrõl, a kiszámítható életfeltételekrõl, és maradéktala-
nul Istenre hagyatkozzunk. Azonban õk is hozzánk hasonló
emberek voltak, mégis „pillanatnyi könnyû szenvedésként” él-
ték meg a megpróbáltatásaikat, mert mindazt, amit el kellett
szenvedniük, az Úrért tették, és az örökkévalósághoz viszo-
nyították. Ahhoz képest pedig minden véges, rövid és mulan-
dó. Csak rajtunk múlik tehát, hogy mihez mérjük, viszonyít-
juk a nehézségeinket, küzdelmeinket.

6 Milyen eredményt hozott Thessalonikában az apostol
munkája? Mely népcsoportok körében ért célt az evan-

gélium?

„Némelyek azok közül hittek, s csatlakoztak Pálhoz és
Siláshoz, úgyszintén az istenfélõ görögök közül nagy so-
kaság, és az elõkelõ asszonyok közül nem kevesen.” (Ap
csel 17,4)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Amikor Pál szent bátorsággal hirdette az evangéliumot a
thessalonikai zsinagógában, a jelenlévõkre világosság áradt.
Megértették a templomi szolgálat valódi jelentõségét. Pál lel-
kesedéssel beszélt Krisztus földi munkájáról, majd a szentek
szentjében végzett szolgálatáról. Rámutatott arra is, hogy
Krisztus – közbenjárói tisztségének befejezése után – hata-
lommal és dicsõséggel visszatér majd a földre. Pál hitt Krisz-
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5 Mit jelentett az evangélium szolgálata az apostoli kor-
ban, és mit jelent ma? Mi adhatott erõt az üzenet akkori

hirdetõinek a nehézségek elhordozására?

„Amikor Macedóniába jöttünk, sem volt semmi nyugodal-
ma a testünknek, sõt mindenképpen nyomorogtunk: kí-
vül harc, belül félelem.” (2Kor 7,5)

„Mondta pedig mindenkinek: Ha valaki utánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét mindennap, és
kövessen engem.” (Lk 9,23)

„A mi pillanatnyi könnyû szenvedésünk igen-igen nagy
örök dicsõséget szerez nékünk.” (2Kor 4,17)
„Az üdvösség sisakját is fölvegyétek…” (Eféz 6,17)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Próbáljuk az eddigiek alapján beleélni magunkat az aposto-
lok mindennapjaiba, munkamódszerébe, munkavégzésébe!
Milyen kihívást jelentene számunkra az evangéliumot olyan
módon hirdetni, ahogyan egykor õk tették?

– Elhagyni a megszokott környezetünket, gyülekezetünket,
– viszontagságos körülmények között, korábban soha nem

látott vidékeken utazni, 
– nagyon különbözõ népek, népcsoportok, kulturális körül-

mények között jelen lenni, 
– néhány hetente más és más, teljesen új helyen, ismeretlen

emberek között lenni, 
– bemutatni nekik az evangélium üzenetét, sõt ha kell, akár

támadások ellenében is védelmezni,
– mindezt nyílt párbeszédben, ahol bárki bármit kérdezhet,

reagálhat, nekünk pedig minderre felkészültnek kell lennünk. 
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tus visszajövetelében, s az ezzel összefüggõ tényeket oly vilá-
gosan és elevenen vázolta, hogy hallgatói közül sokak számá-
ra feledhetetlen volt. 

Három egymást követõ szombatnapon prédikált Pál apos-
tol a thessalonikaiaknak – meg akarta õket gyõzni a Szentírás
alapján, hogy Krisztus »a Bárány, aki megöletett e világ alapí-
tása óta« (Jel 13, 8): errõl élete, halála, feltámadása, közbenjá-
rói tisztsége tanúskodik. Felmagasztalta Krisztust, és világos-
sá tette, hogy szolgálatának igazi megértése az a kulcs, amely
feltárja az ótestamentumi írások értelmét, s kincseit hozzáfér-
hetõvé teszi. 

Pál Thessalonikában nagy erõvel hirdette az evangéliumi
igazságokat, s nagy sokaság érdeklõdését keltette fel.” (Ellen G.
White: Az apostolok története, 22. fej., Thessalonika) 

Pál apostol rövid, háromheti thessalonikai tartózkodása te-
hát gyümölcsözõ volt. Elgondolkodtatóak ugyanakkor az ará-
nyok: a zsinagóga rendszeres hallgatósága közül sajnos csak
„némelyek” esetében talált nyitott fülekre az evangélium, míg
„az istenfélõ görögök” közül „nagy sokaság” jutott meggyõ-
zõdésre és csatlakozott Pálhoz, s „az elõkelõ asszonyok közül
is nem kevesen”. 

A zsidókat valószínûleg az elõítéletes gondolkodásmód
akadályozta abban, hogy elfogadják az üzenetet, míg az „is-
tenfélõ görögök” sokkal inkább engedtek a tanításnak. Nekik
is lehettek bizonyos alapismereteik, de Pál apostol Jézus
Krisztusról szóló prédikációi jelentették számukra a döntõ
késztetést. (Valószínûleg olyan nem zsidó származású embe-
rek voltak, akik ott éltek, ismerték az ószövetségi tanításokat,
szimpatizáltak a zsidóság hitével, Istenével, de döntésre még
nem jutottak az életükben. Az viszont egyértelmû 1Thess 1,9
tanúsága szerint, hogy voltak, akik közvetlenül a pogány bál-
ványimádásból megtérve lettek a gyülekezet tagjai, anélkül,
hogy elõbb a zsidó vallás követõivé váltak volna.)
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Az, hogy az eredetileg pogány görög lakosság körében is ér-
deklõdés mutatkozott az evangélium iránt, sõt az érdeklõdés
mértéke egyes esetekben jóval felülmúlta a zsidóságét, nem
egyedülálló. Hasonló esetrõl olvashatunk Ap csel 13,42–44-
ben is.

Az e heti adomány a Tárt Kapu Alapítványt támogatja. 
– Az alapítvány a fogyatékkal élõk táboroztatását és segítését 

tûzte ki célul. Adományainkkal hozzájárulunk a törökkoppányi 
és szóládi nyári Biblia-táborok megtartásához.
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„A következõ szombaton aztán majdnem az egész város egy-
begyûlt az Isten igéjének hallgatására. Mikor pedig látták
a zsidók a sokaságot, beteltek irigységgel, és ellene mond-
tak azoknak, amiket Pál mondott, ellenkezve és káromlást
szólva.” (Ap csel 13,44–45)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az irigység sajnos a történelem során az emberi természet
egyik legfõbb hajtóerejének bizonyult. Az ihletett feljegyzés
szerint a thessalonikai zsidókat is ez a nemtelen indíték vezé-
relte, csakúgy, mint a Jézus Krisztus ügyében eljáró fõpapo-
kat. Ez utóbbiak esetében még a negyedik napja halott Lázár
(lásd Jn 11. korábbi verseit) feltámasztásának meggyõzõ bizo-
nyítéka sem tudott ennél erõsebb lenni. Féltették vezetõi he-
lyüket, befolyásukat, és elhitték, hogy köz javát szolgálja, ha
azt bármilyen eszközzel is, de megtartják maguknak.

Az irigység mint motívum különösen szembetûnõ a 13. fe-
jezetbõl származó idézetben. Az igeszakaszból egyértelmûen
kiderül, hogy a zsidók akkor teltek be irigységgel és kezdtek
ellene mondani annak, aminek elõtte nem, amikor látták, mek-
kora érdeklõdés nyilvánul meg a pogányok körében az apos-
tolok képviselte üzenet iránt. Irigységet ébresztett bennük az
újonnan érkezett zsidó tanítók befolyása, de talán az is, hogy
a pogányok tömegei éppúgy üdvözülhetnek, mint õk. Ezt
ugyan a saját elõjoguknak tartották, de nemigen törekedtek
élni vele. Különös ellentmondás ez: „Jaj néktek, képmutató
írástudók és farizeusok, mert a mennyek országát bezárjátok
az emberek elõtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akar-
nának menni, azokat sem bocsátjátok be.” (Mt 23,13) Isten le-
gyen kegyelmes hozzánk, hogy a vég idején élve ne essünk ha-
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II. TANULMÁNY – 2012. JÚLIUS 14.

Ellenségeskedés  
az evangéliummal szemben

Az elõzõ tanulmányban láthattuk, mennyire kedvezõ fogad-
tatásra talált az evangélium Thessalonikában. Azonban

itt sem fogadta mindenki örömmel az üzenetet és az aposto-
lok munkásságát. Ebben a tanulmányban az elutasítás indíté-
kát, hátterét, mértékét és tanulságait vesszük számba.

1 Kik és milyen indítékból léptek fel az apostol és munka-
társai ellen? Hol találkozunk még ezzel az indítékkal az

Újszövetségben?

„De a zsidók, akik nem hittek, irigységtõl felindíttatván, és
maguk mellé vévén a piaci népségbõl némely gonosz fér-
fiakat, csõdületet támasztva felháborították a várost; és a
Jáson házát megostromolván, igyekeztek õket kihozni a
nép közé. Mikor pedig õket nem találták, Jásont és némely
atyafiakat vonszolták a város elöljárói elé, kiáltozva, hogy
ezek az országháborítók itt is megjelentek, akiket Jáson
házába fogadott, pedig ezek mindnyájan a császár paran-
csolatai ellen cselekszenek, mivelhogy mást tartanak ki-
rálynak, Jézust. Fel is indították a sokaságot és a város
elöljáróit, akik hallották ezeket.” (Ap csel 17,5–8)

„Ha ekképpen hagyjuk õt, mindenki hinni fog benne: és el-
jönnek majd a rómaiak, és elveszik tõlünk mind e helyet,
mind e népet.” (Jn 11,48)



lényt takar-e valóban. A lényeg azonban az, hogy elérték a cél-
jukat: csõdületet támasztva sikerült azt a látszatot kelteniük,
hogy sok támogatójuk van, Pilátusnak pedig engednie kell a
„közakaratnak”, a „nép akaratának”. 

Ma, a történelem végéhez közeledve mi is olyan események
elé nézünk, amikor a tömegeket egyszerû jelszavakkal mozgó-
sítják majd annak érdekében, hogy a törvényhozókra ugyan-
úgy nyomást gyakoroljanak, mint egykor Pilátusra: „A politi-
kai korrupció kiöli a jogosság szeretetét és az igazság tiszteletét.
Még a szabad Amerikában is, a tömegek követelésének enged-
ve a hatalmasságok és a törvényhozók kötelezõvé teszik a va-
sárnap megtartását, hogy a nép kegyét megnyerjék.” (Ellen G.
White: A nagy küzdelem, 36. fej.) 

Nincs okunk arra, hogy másra, jobbra számítsunk. Könyö-
rögjünk inkább azért a kegyelemért, hogy mi magunk ne es-
sünk áldozatul ennek a csalásnak és kiálljuk azt a próbát, amit
ez jelenteni fog majd.

A felbõszült tömeg – ahogy az lenni szokott – tettlegesség-
re ragadtatta magát. „Azt gondolva, hogy az apostolokat is ott
találják, Jáson házát megostromolták, azonban Pál és Silás
nem volt sehol. A csõcselék – csalódása miatt eszét vesztve –
kivonszolta Jásont és némely atyafiakat a város elöljárói elé,
kiáltozva, hogy ezek az országháborítók itt is megjelentek.”
(Ellen G. White: Az apostolok története, Thessalonika c. fej.)

Korábban a jeruzsálemi fõpapok is látszólag buzgón õrköd-
tek a császár tisztelete fölött, valójában azonban csak az irigy-
ség azon jellegzetességérõl volt szó, hogy bevallhatatlan, ezért
mindig más indokkal kell leplezni. Thessalonikában is „or-
szágháborítók”-nak bélyegezték az apostolokat, így próbálva
ellenszenvet ébreszteni irántuk. „Ezeket a zsidókat abban az
idõben a római hatóságok nem kedvelték, mert röviddel elõbb
felkelést szítottak Rómában. Bizalmatlanul tekintettek rájuk,
és bizonyos mértékben a szabadságukat is korlátozták. Most
tehát alkalom kínálkozott, hogy a helyzetet kihasználva a ró-
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sonló hibába: nehogy a felsõbbrendûség és kirekesztés lelkü-
lete keveredjen laodicea langyosságával az életünkben!

2 Kikben találtak szövetségesre az apostolok támadói? Mi-
lyen eszközökkel és indokkal léptek fel? Milyen hason-

lóságot mutatnak a történtek Jézus Krisztus ügyével és a mi
korunkkal?

Az igeszakaszt lásd az 1. kérdésnél!
„Ettõl fogva igyekezett Pilátus õt szabadon bocsátani; de a

zsidók kiáltoztak: Ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy 
a császár barátja; valaki magát királlyá teszi, ellene mond 
a császárnak!” (Jn 19,12)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Felhasználtak erre a célra „a piaci népségbõl némely gonosz
férfiakat”, akiknek a segítségével sikerült „felháborítani a vá-
rost”. Az indíték és a szándék nemtelen volt, következéskép-
pen az eszközök, a módszerek és a tömegbázis is. Az erkölcsi
iránytûvel, önálló gondolkodással nem rendelkezõ tömeget, a
„csõcseléket” minden korban könnyû volt befolyásolni és va-
laminek a szolgálatába állítani. Közismert az ókori Rómából
származó mondás: „Cirkuszt és kenyeret a népnek!” A jólla-
kott, szórakozó emberekkel bármit el lehet fogadtatni, csak
egy egyszerû vád kell hozzá, ahogyan Jézus Krisztus esetében
is történt. „Isten fiává tette magát” – hangzott a vád, és a tö-
meg máris tudta, mit kiáltson: „Feszítsd meg!” Minden izrae-
lita tudta, hogy az istenkáromlásért halál jár, azt azonban csak
kevesen vizsgálták, hogy Jézus Krisztus személye nem isteni
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ni. Képmutatásuktól és önigazult magatartásuktól megundo-
rodva a vádjukat nem is akarta meghallgatni… Mind a zsidók,
mind a keresztények feszült várakozással tekintettek Gallio ha-
tározata elé, azonban az ügynek ilyen gyors elutasítása, mint
amelynek semmi köze sincs a közérdekhez, a megzavarodott és
felbõszült zsidóknak jelt adott a visszavonulásra. A tiszttartó
határozott fellépése világossá tette a helyzetet a lármázó csõcse-
lék elõtt is, amely eddig a zsidó vádolók pártját fogta… A tiszt-
tartó szeme láttára és közbelépése nélkül megrohanták az apos-
tol fõbb vádlóit.” (Ellen G. White: Az apostolok története, Korinthus c. fej.) 

Ennyire sok múlik tehát a magas hivatalok betöltõin. Becsü-
letességének és határozottságának köszönhetõen Gallió nem
lett a csõcselék játékszere és áldozata, mint Pilátus. 

Az apostolok belátták, hogy nincs értelme további élezni a
helyzetet Thessalonikában, ezért elhagyták a várost. Jézus ta-
nácsát követték: „bölcsek voltak, mint a kígyók”, és kitértek
az értelmetlen küzdelem elõl.

4 Kényszerû távozásukat követõen melyik város volt az
apostolok következõ állomása? A Biblia szerint mivel

tûnt ki az itteni hallgatóság?

„Az atyafiak pedig azonnal, azon az éjszakán elküldték Pált
Silással együtt Béreába; s ott elmentek a zsidók zsinagógá-
jába. Ezek pedig nemesebb lelkûek voltak a thessalonika-
belieknél: bevették az igét teljes készséggel, naponként tu-
dakozva az írásokat, hogy úgy vannak-é ezek. Sokan hittek
azért közülük; sõt az elõkelõ görög asszonyok és férfiak
közül is nem kevesen.” (Ap csel 17,10–12)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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maiak kegyét újból megnyerjék, s az apostolokat és az új ke-
resztényeket megszégyenítsék.” (Ellen G. White: i. m.)

3 Min múlott, hogy a kialakult helyzet nem járt súlyosabb
következményekkel? Mi hozott megoldást?

„Fel is indították a sokaságot és a város elöljáróit, akik hal-
lották ezeket. De amikor kezességet nyertek Jáson és a
többiek részérõl, elbocsátották õket.” (17,8-9)

„Amikor pedig abban a városban üldöznek titeket, fussatok
a másikba…” (Mt 10,23)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A város elöljárói, mivel Pált és Silást nem találták, a béke
kedvéért a megvádolt hívõktõl fogadtak el kezességet. A test-
vérek pedig, akik tartottak a további erõszakosságoktól, el-
küldték Pált Silással együtt Béreába.

Utazásai és munkássága során Pál apostol számára nemegy-
szer a világi hatóságok vagy elöljárók jelentettek védelmet a fel-
bõszült tömeg haragjával szemben. Korinthusban és Efézusban
is hasonló tapasztalatokat szerzett (Ap csel 18,12–19, 29–40).
Az elõbbi eset tanulságairól szól a következõ részlet:

„A zsidó vallás a római hatalom védelme alatt állt. Pál vádlói
azt hitték, ha megvádolhatnák azzal, hogy vallásuk törvényeit
sértette meg, akkor a római hatóságok esetleg kiszolgáltatják
nekik kihallgatásra és ítélethozatalra. Ebben az esetben azt re-
mélték, hogy kivégezhetik. Gallio azonban becsületes ember
volt, aki nem akart a féltékeny, cselszövõ zsidók eszközévé vál-
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Különös belegondolni, mennyire változó volt, hogy városról
városra haladva milyen fogadtatásra találnak az apostolok. Soha-
sem tudhatták elõre, mi vár rájuk. A bibliai beszámolók tanúsá-
ga szerint azonban Bérea sajnos inkább a kivételek közé tartozik.

5 Mi vetett véget Pál apostol béreai tartózkodásnak? Ho-
gyan tanúskodnak a történtek a thessalonikabeliek ellen-

ségeskedésének mértékérõl?

„Amikor azonban a Thessalonikából való zsidók megtudták,
hogy Béreában is prédikálta Pál az Isten igéjét, elmentek,
és a sokaságot ott is felháborították. De akkor mindjárt ki-
bocsátották az atyafiak Pált, hogy utazzék a tenger felé,
Silás és Timótheus azonban ott maradtak. Akik pedig el-
kísérték Pált, elvitték õt egészen Athénig; és parancsát vé-
vén Siláshoz és Timótheushoz, hogy minél hamarább
menjenek õhozzá, visszatértek.” (Ap csel 17,13-15)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A thessalonikabeliek elszántsága nem ismert határt, sem fá-
radságot. Nem elégedtek meg azzal, hogy saját városukból el-
ûzték az apostolt, hanem máshová is utánamentek. Az igaznak
gondolt és tartott ügyek sokszor olyan erõket szabadítanak fel
emberekben, amit ugyanezekben a személyekben a valóban
igaz ügyek nem lennének képesek. Sajnos ezt bizonyítja a thes-
salonikai zsidók esete is. Õk maguk nem töltötték be a külde-
tésüket, a városukban lakó pogányokat pedig három hét után
megfosztották az apostol jelenlétének áldásaitól, és még ezzel
sem elégedtek meg, hanem Béreából is továbbûzték. Sátán leg-
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„Béreában Pál olyan zsidókat talált, akik készek voltak az ál-
tala tanított igazságokon elgondolkozni, az apostol kijelenté-
seit megvizsgálni…

A béreaiakat nem kötötte elõítélet. Készek voltak az aposto-
lok által hirdetett tanok valódiságát megvizsgálni. Az írásokat
kutatták; azonban nem kíváncsiságból, hanem hogy megtud-
ják, mit tartalmaz a megígért Messiásra vonatkozólag. Napon-
ta tanulmányozták a Szentírást, és amikor szöveget szöveggel
összehasonlítottak, Isten angyalai mellettük álltak, megvilágo-
sították értelmüket, és fogékonnyá tették szívüket.

Mindenütt, ahol hirdetik az evangéliumot, az õszinte, helyes
életmódra vágyakozó emberek szorgalmasan kutatni fogják az
Írásokat. Ha azok, akik a Föld történelmének utolsó napjaiban
hallják a koruknak szóló igazságot, követnék Bérea lakosainak
példáját, és az Írásokat naponként tanulmányoznák, vagy ha a
kapott üzenetet Isten Igéjének fényében vizsgálnák meg, ak-
kor az aránylag kevés követõ helyett sokkal többen engedel-
meskednének Isten törvényének. Amikor nem éppen népsze-
rû bibliai igazságokat tárnak fel elõttük, sokan húzódoznak az
ilyen vizsgálat elvégzésétõl. Ha nem is tudják az Írás világos ta-
nításait megcáfolni, mégis makacsul ellenállnak annak, hogy az
eléjük tárt bizonyítékokat alaposan tanulmányozzák…” (Ellen
G. White: Az apostolok története, Bérea és Athén c. fej.)

Az apostol nemeslelkûségét pedig az bizonyítja, hogy nem
sértõ bizalmatlanságként értékelte a béreabeliek utánajárását,
hanem dicséretes alaposságként. Jól tudta, hogy hamarosan el
kell hagynia õket, és csak akkor lesznek biztonságban, ha ez-
zel a következetességgel tesznek próbára minden új tant és ta-
nítót. Egy prédikátor szerint „az igazi tanító nem magára épí-
ti a gyülekezetet, azt gondolván, hogy csak addig vannak biz-
tonságban, amíg õt követik, hanem úgy megalapozza õket az
igazságban, hogy ha akár õ maga válna hitehagyóvá, akkor is a
helyes irányhoz ragaszkodnak”.

28 * „ISTEN AKARATA A TI SZENTTÉ LÉTELETEK”



tél az olajfa gyökerének és zsírjának… Ha meg nem ma-
radnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét
beolthatja õket.” (Rm 11,14–23)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Isten tehát elvárja, hogy az evangélium hirdetésének utol-
só idejében, amikor az emberiség eddig elhanyagolt minden
csoportját külön figyelmezteti, hírnökei különösen buzgól-
kodjanak a zsidók érdekében, akik a világ minden részén
megtalálhatók… Miközben felismerik az Újszövetség Krisz-
tusát az Ószövetség lapjain, és ráeszmélnek, milyen világosan
magyarázza az Újszövetség az Ószövetséget, ez felébreszti 
a bennük szunnyadó képességeket; megtalálják Krisztusban
a világ Messiását. Sokan elfogadják Krisztust Üdvözítõjüknek,
hit által…

Ma is sokan vannak a zsidók között, akik – mint egykor a
tárzusi Saulus – hatalmasak az Írás ismeretében. Õk csodála-
tos erõvel hirdetik majd Isten törvényének változhatatlansá-
gát. Izráel Istene ezt a mi napjainkban végzi el. Karja nem rö-
vidült meg, hogy ne tudna megmenteni. Mialatt szolgái hittel
dolgoznak azokért, akiket olyan sokáig elhanyagoltak és meg-
vetettek, üdvözítõ ereje megnyilvánul közöttük.” (Ellen G.
White: Az apostolok története, Az üdvösség üzenete a zsidók között c. fej.)

Elgondolkodtató, hogy Pál apostol a próféciákból indult ki,
mégsem a zsidók körében érte el a nagyobb eredményt, pedig
leginkább nekik volt írás- és próféciaismeretük. A pogányok
hamarabb felismerték Istenre szorultságukat, reménytelen ál-
lapotukat, és hálásak voltak a bálványimádásban töltött éveik
során élvezett isteni kegyelemért és türelemért. Így könnyebb
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nagyobb csalása, amikor elhiteti emberekkel, hogy Istennek
tetszõ dolgot cselekszenek azzal, amivel valójában õt szolgál-
ják. A vallási buzgalomból fakadó erõtöbblet pedig még hatá-
sosabbá teszi áldatlan tevékenységüket.

Noha emberileg szinte felfoghatatlan ez az elszántság és fa-
natizmus, a bûn természetét ismerve nincs ebben semmi meg-
lepõ. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus is ilyen jelenségek
megtapasztalására készítette fel a követõit: „Emlékezzetek
meg ama beszédekrõl, amelyeket én mondtam néktek: Nem
nagyobb a szolga az õ uránál. Ha engem üldöztek, titeket is
üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket
is megtartják majd.” (Jn 15,20)

Az evangélium minden korban kétféle fogadtatásra talált:
nyitott szívekre és ellenállásra. 

„Napjainkban se csüggedjen el az igazság hirdetõje, még ak-
kor sem, ha úgynevezett hitvalló keresztények nem fogadják be
örömmel, mint annak idején Pált és munkatársait. A kereszt hír-
nökei éberen és imádságos lelkülettel felvértezve, hittel menje-
nek elõre. Mindenkor bátran munkálkodjanak Jézus nevében.
Magasztalják fel Krisztust mint az ember Közbenjáróját, aki a
mennyei szentélyben szolgál. Krisztust, akire az Ótestamentum
összes áldozati és ceremoniális szertartása utal, akinek engeszte-
lõ áldozata által nyerhetnek bûnbocsánatot Isten törvényének
megsértõi.” (Ellen G. White: Az apostolok története, Thessalonika c. fej.)

6 Vajon miért nem mondott le az apostol a rossz tapaszta-
latai ellenére sem arról, hogy egy-egy városba megérkez-

ve felvegye a kapcsolatot az ott lakó honfitársaival?

„Ha ugyan felingerelhetném az én atyámfiait, és megtart-
hatnék közülük némelyeket… Némely ágak kitörettek, te
pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese let-
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III. TANULMÁNY – 2012. JÚLIUS 21.

A thessalonikai gyülekezet  
erényei 

(1Thess 1. fejezet)

A levél keletkezésének körülményeivel kapcsolatban lásd
tanulmánysorozatunk bevezetõjét.

1 Kik köszöntik a gyülekezetet a levél bevezetõjében, és
milyen kívánságot fogalmaznak meg? Hogyan szólítják

meg a gyülekezetet?

„Pál, Silvánus és Timótheus a thessalonikabeliek gyülekeze-
tének, amely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztus-
ban: kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánk-
tól, és az Úr Jézus Krisztustól.” (1Thess 1,1)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Pál még mindig Korinthusban tartózkodott, és nagy örö-
met szerzett neki Silás és Timótheus megérkezése Makedóniá-
ból. Jó híreket hoztak azok hitérõl és szeretetérõl, akik az apos-
tol elsõ thessalonikai látogatása alkalmával fogadták el az igaz-
ságot. Pál együttérzéssel viseltetett mindazok iránt, akik a sok

megérteni és elképzelni, hogyan valósulhat meg a példázatban
ábrázolt esemény az idõk végén, amikor a „11 órások” beérik
majd azokat, akik régtõl fogva ismerik és hirdetik az igazsá-
got, de annak szeretete mégsem ragadta meg õket.

Az e heti adomány a gyermekosztályt támogatja. 
– Gyermektanítási kiadványok készítésére és a nyári táborok 

gyermekfoglalkoztatására szánt adomány. 
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A modern kor kedvezõbb körülményei és Laodicea langyos-
sága közepette hajlamosak vagyunk nem valódi értékük szerint
becsülni a kegyelmet és a békességet. Mivel nincs részünk üldöz-
tetésben, és a bûnnel szembeni küzdelem is meglanyhult az éle-
tünkben, sokszor hétköznapi vágyak és igények tolakszanak az
elsõ helyre, és boldogtalannak érezzük magunkat, ha ezek betel-
jesületlenek maradnak. Pedig ha elnyerjük a kegyelmet, amely-
ben egyedül Isten részesíthet, és ennek nyomán a békességet is,
akkor mindenünk megvan, nincs okunk az elégedetlenségre.

2 Hogyan gondol az apostol a gyülekezetre? Mit emel ki
annak erényei közül?

„Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlé-
kezvén rólatok a mi imádságainkban; szüntelenül emle-
getve a ti hitetek munkáját, szeretetetek fáradozását, és a
mi Urunk, Jézus Krisztus felõli reménységetek állhatatos-
ságát Isten elõtt, a mi Atyánk elõtt.” (1Thess 1,2–3)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Hálaadással emlékezik, mert valójában a Szentlélek munká-
ja gyümölcsének tekinti megtérésüket, amiben õ csupán az
emberi eszköz szerepét töltötte be. A földrajzi távolság elle-
nére is együtt él a gyülekezettel lélekben, imádságaiban emlé-
kezve meg róluk. Csodálatra méltó az apostol ragaszkodása,
hogy sok-sok feladata és küzdelme közepette sem feledkezett
meg imádkozni azokért, akiket Istenhez vezetett. Szinte min-
den levelében találkozunk hasonló kijelentéssel. Vajon ennyi-
re elevenen élnek-e bennünk, mindennapi imánkban azok,
akiknek a hitre jutásában részünk lehetett? Még az Istenért
végzett szolgálat különbözõ ágaiba, feladataiba sem szabad

viszontagság és kísértés közepette hûek maradtak Istenhez.
Szerette volna személyesen meglátogatni õket, de mivel ez le-
hetetlen volt számára, levélben fordult hozzájuk.” (Ellen G.
White: Az apostolok története, 25. fej.)

Jézus Krisztus kettesével küldte ki a tanítványait (Mk 6,7),
mert így erõsíthették egymást, és a munkához felhasználhat-
ták, hogy különbözõ talentumokat kaptak Istentõl. Nem vé-
letlen, hogy az antiókhiai gyülekezet is kettesével küldte ki az
apostolokat a pogányokért folytatott misszióba (Ap csel 13,2),
kifejezetten a Szentlélek tanácsára. Õk pedig, amikor utazá-
saik során alkalmas emberre találtak, maguk mellé vették (pél-
dául Timótheust – Ap csel 16,1–3), hogy a közös munka révén
bevezessék az evangélium szolgálatának gyakorlatába. Thessa-
lonikában is az a munkáscsapat járt röviddel korábban, amely-
nek tagjai most levéllel keresték meg a gyülekezetet (Ap csel
17,4 és 14 v.). A levelet alapvetõen az apostol írja, de a munka-
társai, Timótheus és Silás nevében is.

„…a thessalonikabeliek gyülekezetének, amely van az Atya
Istenben és az Úr Jézus Krisztusban” – olvassuk a levél elején.
A gyülekezet tagjai saját, szabad akaratból hozott döntésük
alapján Isten oldalára álltak, és vállalták az ezzel járó követ-
kezményeket és küzdelmeket is. A levél megszólítása erre az
egész életüket átható ünnepélyes elkötelezettségre emlékezteti
õket, és ebben kívánja meg is erõsíteni a gyülekezet tagjait. 

A „kegyelem néktek és békesség…” többet jelent formális
köszöntésnél. Maga Jézus Krisztus is ekként üdvözölte tanítvá-
nyait, és erre is tanította õket (Lk 24,36; 10,5). Az apostol pe-
dig jól tudta, milyen küzdelmet jelent kereszténynek lenni: „kí-
vül harc, belül félelem” (2Kor 7,5) – amint azt is, hogy követõi
hitét is próbára teszi majd a környezet ellenségeskedése és a
bûn ellen vívott belsõ küzdelem. Ezért a legfõbb jót kívánta ne-
kik, amiben ember részesülhet: a kegyelem elnyerését, a megbé-
kélést Istennel, és amennyire ez lehetséges, külsõ békességet is.
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Ebbõl a szakaszból és a Biblia egészébõl megérthetjük, hogy Is-
ten nem önkényesen játszik emberi sorsokkal. Mindenkinek
tiszteletben tartja a szabad akaratát, ugyanakkor végtelen böl-
csességében azt is tudja, ki hogyan fog élni az így kapott lehe-
tõséggel. Isten elõre tudja, kik lesznek az övéi, és erre tekintet-
tel bátorítja is õket, miközben azokért is mindent megtesz,
akikrõl szintén tudja, hogy végül elutasítják majd, és végérvé-
nyesen eltorzulnak az ellene való lázadásban. Talán Júdás és Pé-
ter esete példázza mindezt a legjobban: Júdás is kapott jelzése-
ket, figyelmeztetéseket Jézus Krisztustól annak érdekében,
hogy ne váljon árulóvá, ahogy Pétert is nemegyszer megfeddte
az Üdvözítõ, többnyire nyíltabban és súlyosabban, mint Júdást.
Júdást sem taszította a bûn felé, ugyanakkor tény, hogy nem is
bátorította úgy, mint Pétert: „de én imádkoztam érted, hogy el
ne fogyatkozzék a hited” (Lk 22,32) – hogy össze ne roppanj,
amikor szembesülsz önmagaddal. Péter meg is tartatott, Júdás
pedig összeroppant. Az elõbbi elbizakodott és gyenge volt, az
utóbbi azonban megromlott, noha a Mester közvetlen közelsé-
gében élt. Nem bánhatott velük egyformán, hiszen nem voltak
egyformák, és tudta, mi lesz a végsõ döntésük.

Gondolkodjunk el azon, hogy mit jelent számunkra a kivá-
lasztottság tudata? Tapasztaltuk-e már ennek erejét csüggesz-
tõ megpróbáltatások idején? Hogyan függ ez össze az üdvbi-
zonyossággal? Tudok-e úgy tekinteni a gyülekezetem tagjaira,
mint az apostol a thessalonikabeliekre: mint kiválasztottakra?

4 Isten szándéka szerint milyen úton és milyen eszközök
által kell terjednie az evangéliumnak? Mennyiben lehet

helye emberek követésének?

„A mi evangéliumunk nálatok nem áll csak szóban, hanem
isteni erõkben is, Szent Lélekben is, sok bizodalomban is;
amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek

annyira belemerülni, hogy az elvonja figyelmünket az egyes
személyekért, gyülekezetekért mondott imától.

A gyülekezet életében már röviddel megtérésük után is
megmutatkoztak annak jelei, hogy Istenben vannak: az apos-
tol a hit munkáját, a szeretetbõl fakadó fáradozást emeli ki, va-
lamint a reménységben tanúsított állhatatosságot. Az újonnan
megtértek hitének õszintesége, komolysága, reménységük
erõssége hamar próbára tétetett (lásd az elõzõ tanulmányt).
Látniuk kellett, milyen támadást szenvedett el az apostol a vá-
rosukban, és hogyan üldözték el. Mégsem riadtak vissza az
evangélium követésétõl, hanem állhatatosnak bizonyultak.

3 Milyen meggyõzõdésének ad hangot az apostol a folyta-
tásban? Hogyan értendõ a „kiválasztottság” fogalma?

„Tudván, Istentõl szeretett atyámfiai, hogy ti ki vagytok vá-
lasztva.” (1Thess 1,4)

„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a
javukra van, mint akik az õ végzése szerint hivatalosak.
Mert akiket elõre ismert, elõre el is rendelte, hogy azok az
õ Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy õ legyen
elsõszülött sok atyafi között. Akiket pedig elõre elrendelt,
azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazí-
totta; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsõítette.
Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda
ellenünk?” (Rm 8,28)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az apostol azzal is erõsíteni akarja a gyülekezet hitben pró-
bára tett tagjait, hogy kiválasztott voltukra emlékezteti õket.
Errõl a kérdésrõl a rómabeliekhez írt levelében szól bõvebben.
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tiérettetek. És ti a mi követõinkké lettetek és az Úréi, befo-
gadván az igét sokféle szorongattatás között, Szent Lélek
örömével; úgy, hogy példaképekké lettetek Maczedóniá-
ban és Akhájában minden hívõre nézve.” (1Thess 1,5–7)

„Legyetek az én követõim, mint én is a Krisztusé.” (1Kor 11,1)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„A mi evangéliumunk nálatok nem áll csak szóban, hanem
isteni erõkben is” – azaz nemcsak az igazság elméletét, hanem
annak erejét is meg tudták mutatni. Közöttük éltek, így a gyü-
lekezet közelrõl lehetett tanúja a hétköznapjaiknak, és annak,
ahogyan a megpróbáltatásokat viselték a Szentlélek erejével.
Különös és sokatmondó a megfogalmazás: „közöttetek tiéret-
tetek”. Azért mentek hozzájuk – akkor még ismeretlenül –,
hogy megkeressék, megtalálják és megnyerjék Istennek azo-
kat a gyermekeit, akik ekkor még mit sem tudtak róla. Milyen
különös lehetett utóbb, immár megtért keresztényként visz-
szatekinteni a megtérésük érdekében történt eseményekre,
azokra az áldozatokra, amelyeket értük vállaltak az apostolok!
A 2. kérdésnél láttuk, mennyire fontos, hogy Isten munkása
mindenkor szívén hordozza azokat, akiket Istenhez vezetett.
Ugyanennyire fontos az is, hogy mindannyian ápoljuk ma-
gunkban megtérésünk emlékét, és a hálát azok iránt, akiket Is-
ten ehhez felhasznált.

Ahogyan vették az evangéliumot, úgy adták tovább: nem
pusztán beszéd, hanem példaadás által. Maguk is példaképek-
ké váltak, legalábbis a hitre fogékony emberek számára. Az tet-
te õket erre alkalmassá, hogy befogadták az igét, azaz nemcsak
elhitték és vallották, hanem engedték, hogy formálja õket, mert
a hallott és látott mintára kívántak elváltozni. Így valóban, a
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szó legteljesebb értelmében követõkké lettek: az apostolok
követõivé, végsõ soron pedig a Mesteré.

A gyülekezet „a Szentlélek örömével” fogadta be az igét,
pedig „sokféle szorongattatás között” voltak. Tehát lehet
örülni a próbák közepette is, csak az nem hétköznapi öröm,
hanem valami egészen más, felülrõl való.

Mindannyiunknak szüksége van pozitív, ösztönzõ mintákra,
példákra. Az emberi természetben azonban benne gyökerezik
a hajlam mások követésére. Beszélhetünk a többség követésé-
rõl (ezt nevezik „nyájszellemnek”), illetve hivataluknál vagy
éppen képességeiknél fogva kiemelkedõ személyiségek követé-
sérõl. Sok példával szolgál erre a történelem, elég, ha Izráel és
Júda királyainak befolyására gondolunk: nagymértékben az õ
Istenhez való viszonyulásuktól függött a nép lelkiállapota.
Nagy tehát a vezetõk felelõssége, hogy milyen példát adnak, de
nagy a vezetetteké is, hogy mit fogadnak el, milyen mintát má-
solnak, követnek. Az ihletett apostoli megfogalmazás tökéle-
tes: addig és olyan mértékben kövessetek, amiképpen én Krisz-
tust követem, és ez felismerhetõ az életemben. 

5 Milyen erõvel szólaltatta meg és mutatta be az újonnan
létrejött gyülekezet az evangéliumot a környezetében?

Milyen alapvetõ igazságot kell ebbõl megértenünk önmagunk-
ra és a gyülekezeteinkre nézve?

„Nemcsak Maczedóniában és Akhájában zendült ki tõletek
az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Is-
tenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról
valamit szólnunk.” (1Thess 1,8)

„Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. 
Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek?
Mi módon hisznek pedig abban, aki felõl nem hallottak? Mi
módon hallanának pedig prédikáló nélkül?” (Rm 10,13–14)
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Ugyanezt a törvényszerûséget figyelhetjük meg az ördöngös-
ségbõl gyógyult ember esetében az evangéliumban. Alig tu-
dott valamit Jézusról, Õ mégis elküldte: „Amikor a hajóba
beszállt, a volt ördöngös kérte õt, hogy vele lehessen. De Jé-
zus nem engedte meg neki, hanem azt monda: Menj haza a
tiéidhez, és jelentsd meg nekik, mely nagy dolgot cselekedett
veled az Úr, és mint könyörült rajtad. El is ment, és kezdte
hirdetni a Tízvárosban, mely nagy dolgot cselekedett vele Jé-
zus; és mindnyájan elcsodálkoztak.” (Mk 5,18–20)

Ne érezzünk tehát gátlást, és ne is mentegessük magunkat
azzal, hogy alkalmatlanok vagyunk a szolgálatra. Alkalmasak
vagyunk, ha Isten befolyása alatt állunk, és megtapasztaltuk éle-
tünkben a jellemet átformálni képes erejét. Ez tesz alkalmassá
és egyúttal hitelessé is. A vég idején is Isten népének azon ré-
sze, amely a laodiceai üzenetet megszívlelve megszentelõdött,
képes és alkalmas lesz arra, hogy „bizonyságul”, azaz meggyõ-
zõ erõvel, hitelesen szólaltassa meg az evangéliumot.

Egyénileg és gyülekezeti szinten is feltehetjük a kérdést:
Elmondhatjuk-e, hogy azon a tájegységen, ahol élünk, „ki-
zendült” tõlünk Isten beszéde a tudatlanságban élõ tömegek
javára? Ha úgy érezzük, hogy nem, akkor mi lehet ennek az
oka vagy az akadálya a gyülekezetem életében és a saját éle-
temben?

6 Mit értettek meg a thessalonikabeliek üzenetébõl a kora-
beli hallgatók? Ki és mi állt az üzenet középpontjában?

„Azok maguk hirdetik felõlünk, milyen volt a mi hozzátok
való menetelünk, és miként tértetek meg Istenhez a bálvá-
nyoktól, hogy az élõ és igaz Istennek szolgáljatok, és vár-
játok az Õ Fiát az égbõl, akit feltámasztott a halálból, Jé-
zust, aki megszabadít minket amaz eljövendõ haragtól.”
(1Thess 1,9–10)

„Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az
egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jõ el
a vég.” (Mt 24,14)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„A thessalonikai hívõk igazi misszionáriusok voltak. Forrón
szerették Üdvözítõjüket, aki megszabadította õket »amaz el-
jövendõ haragtól«. Krisztus kegyelme által csodálatos változás
történt az életükben, Isten Igéjét nagy erõ kísérte, amikor hir-
dették a népnek, így szíveket nyertek meg az igazság számára,
és újabb hívekkel gazdagították a Krisztus-követõk táborát.”
(Ellen G. White: Az apostolok története, 25. fej.)

A gyülekezet nemcsak elfogadta az igazságot, hanem to-
vább is adta. Egyenesen „kizendült az Úr beszéde”, vagyis el-
lenállhatatlan erõvel hangzott, és ezzel betöltötték a küldeté-
süket. Az elsõ szeretet erejétõl vezéreltetve hitüket megosz-
tották a környezõ területeken lakókkal, a hitük híre pedig
messze vidékekre is eljutott. (Lásd a 10. oldali térképen, mit
jelentett földrajzilag Makedónia és Akhája.)

A megtért ember, akit az evangélium megérintett, azonnal
feladatot és ezzel együtt képesítést is nyer a szolgálatra. 
A thessalonikabeliek távolról sem tudtak mindent, és mint a
levelek tanulmányozása során látni fogjuk, voltak alapvetõ té-
vedések és kiigazítanivalók a gondolkodásukban. Mégis men-
tek és hirdették, amit tudtak, és ez nem maradt hatástalan,
nem maradt gyümölcstelen. Az erõ nem az ismeretek teljes-
ségében, hanem az igyekezet, az Isten és emberek iránti sze-
retet és odaadás révén mutatkozik meg és fejti ki hatását.
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IV. TANULMÁNY – 2012. JÚLIUS 28.

Apostoli példaadás   
(1Thess 2,1–12)

A levél elsõ fejezete azzal foglalkozott, hogy a thessa-
lonikai keresztények élete széles körben jó bizonysá-

gul szolgált az evangélium mellett. A másodikban arról ír az
apostol, mi volt ennek a titka, hogyan élt közöttük annak ér-
dekében, hogy követendõ példát állítson eléjük.

1 Hogyan emlékezik Pál apostol thessalonikai látogatására
és annak eredményére? Mit emel ki az emlékek közül, és

mire tanít ez bennünket?

„Mert magatok tudjátok, atyámfiai, hogy a hozzátok való
menetelünk nem volt hiábavaló; sõt inkább, noha elébb
már háborúságot és bosszúságot szenvedtünk Filippiben,
amint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy
közöttetek is hirdessük az Isten evangéliumát sok tusako-
dással.” (1Thess 2,1–2)

„Hozzájuk menvén Jézus, szólt nékik, mondván: Nékem
adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén
azért, tegyetek tanítványokká minden népeket… és ímé
veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ámen!”
(Mt 28,18–20)

„Erõsítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak
meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk
az Isten országába bemennünk.” (Ap csel 14,22)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az apostol azt tapasztalta, hogy a Thessalonikában történ-
tek híre sokfelé eljutott annak köszönhetõen, hogy az ottani
gyülekezet tagjai magától értetõdõ módon elmondták, amit
átéltek: hogyan tértek meg a vándortanítók látogatása nyo-
mán, a hallottak hatására hogyan cserélték fel a bálványaikat
az igaz hittel, s milyen várakozás és reménység tölti be a szí-
vüket. Ezt minden ember el tudja mondani a saját tapaszta-
latairól, a személyesség és a hitelesség pedig rendkívüli erõt
kölcsönöz a mondandónak.

Várakozásuk középpontjában Jézus Krisztusnak, Isten Fiának
a személye állt, mégpedig mint aki értük is megtapasztalta a
halált, de feltámadt, és Szabadítóként várják megígért vissza-
térését. 

Vajon mennyire ismerhetõk fel ezek a pillérek a saját hitéle-
tünkben, és abban az üzenetben, amelyet mi viszünk ember-
társainkhoz?

Az e heti adomány a Sola Scriptura Teológiai Fõiskolát támogatja. 
– Hozzájárulás a közösség által fenntartott fõiskola 

mûködési költségeihez.
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nek átgondolása nélkül indul el a keresztény élet útján, könnyen
csalódhat, elcsüggedhet és eltántorodhat, amikor kemény ellen-
állásba ütközik. Érett, megfontolt döntést kell hoznunk, azután
pedig minden körülmények között Istenre támaszkodnunk. 
A mérlegelésnél azonban nemcsak azzal kell számolnunk, hogy
küzdelmes feladatra vállalkozunk, hanem arról sem szabad elfe-
ledkeznünk, hogy aki ezzel megbízott bennünket, nem hagyott
egyedül, és neki „adatott minden hatalom mennyen és földön”.

A thessalonikai keresztények és a munka, amelyet végeztek,
mind eleven gyümölcsei és igazolásai voltak annak a bátorság-
nak, amit az apostol és munkatársai tanúsítottak a megpróbál-
tatások közepette.

2 Milyen indíték vezérelte az apostolt és adott neki erõt az
ismétlõdõ küzdelmek közepette? Mit tekintett a szolgá-

lata mércéjének?

„A mi buzdításunk nem hitetésbõl van, sem nem tisztátalan-
ságból, sem nem álnokságból: hanem amiképpen Isten
méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangéliumot,
akképpen szólunk; nem úgy, hogy embereknek tetsszünk,
hanem Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket.”
(1Thess 2,3–4)

„Mindez pedig Istentõl van, aki minket magával megbékél-
tetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békélte-
tés szolgálatát.” (2Kor 5,18)

„Embereknek engedek-é, avagy Istennek? Vagy emberek-
nek igyekszem-é tetszeni? Bizonyára, ha még emberek-
nek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.”
(Gal 1,10)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A thessalonikai tartózkodás elõzményeire az elsõ tanul-
mány elején tértünk ki bõvebben. Az apostol is azt hangsú-
lyozza, hogy a Filippiben elszenvedett bántalmak ellenére volt
bátorságuk folytatni utazásukat és az evangélium hirdetését, s
így jutottak Thessalonikába. E bátorság forrását is megjelöli:
„Volt bátorságunk a mi Istenünkben.”

A keresztény ember is kerülhet olyan helyzetbe, hogy meg-
környékezi a félelem. Ilyenkor az a kérdés, hogy átadja-e ma-
gát ennek az érzésnek, vagy képes úrrá lenni rajta hit által. So-
kat tanulhatunk abból, hogyan kezelte az ilyen helyzeteket
Nehémiás: „De imádkoztunk a mi Istenünkhöz, és állítottunk
ellenük õrséget nappal és éjjel, mivelhogy féltünk tõlük.”
(Neh 4,9) Õ is ismerte tehát a félelmet, de Istenre támaszkod-
va úrrá tudott lenni rajta, miközben megtette azt, ami emberi-
leg megtehetõ volt, ami az õ része volt. Az elsõ tanítványok is
hasonló tapasztalatokon mentek át Jeruzsálemben: amikor ül-
döztetés támadt, nem a nehéz körülmények megszûnését kér-
ték Istentõl, hanem bátorságot a helytálláshoz: „Mert bizony
egybegyûltek a te szent Fiad, Jézus ellen, akit felkentél, Heró-
des és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével, hogy
véghezvigyék, amikrõl a te kezed és a te tanácsod eleve elvé-
gezte, hogy megtörténjenek. Most azért, Urunk, tekints az õ
fenyegetéseikre: és add a te szolgáidnak, hogy teljes bátorság-
gal szólják a te beszédedet!” (Ap csel 4,27)

Az evangéliumot ebben a világban csak „tusakodás” árán le-
het hirdetni. „Mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus
Jézusban, üldöztetni fognak.” (2Tim 3,12) Amikor arról dön-
tünk, hogy Krisztus követõivé és követeivé válunk, ugyanúgy
számot kell vetnünk a döntés következményeivel, mint a példa-
beszédbeli toronyépítõnek a költségekkel (Lk 14,28). Aki en-
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3 Milyen indítékok vezérlik a tévtanítókat? Milyen elõjo-
gáról mondott le az apostol a munkatársaival együtt?

„Sem hízelkedõ beszéddel, amint tudjátok, sem telhetetlen-
ség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság. Sem
emberektõl való dicsõítést nem kerestünk, sem tõletek,
sem másoktól, holott terhetekre lehettünk volna mint
Krisztus apostolai.” (1Thess 2,5–6)

„Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt egyétek is igyá-
tok, amit õk adnak: mert méltó a munkás az õ jutalmára.”
(Lk 10,7)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Sokféle önös, tisztátalan indíték vezérelhet embereket, ami-
kor embertársaik figyelmét, társaságát, támogatását igénylik.
„Némelyek versengésbõl prédikálják a Krisztust, nem tiszta
lélekkel, azt hivén, hogy fogságom nyomorúságait így meg-
növelik… Mert mirõl is van szó? Egyedül arról, hogy akár
színbõl, akár szívbõl, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek
örülök, sõt örülni is fogok.” (Fil 1,16–18) A népszerûség haj-
hászása, anyagi elõnyök szerzése, e célok elérése érdekében
pedig hízelgés, embereknek tetszés, az üzenet „elfogadhatób-
bá tétele”, hogy magának az üzenet közvetítõjének a személye
ezzel elfogadhatóbbá váljon – mind-mind nemtelen indítékok.

Külön is kiemeli ezek közül a telhetetlenséget, amikor vala-
ki a mások javait célozza meg, és ezért teszi, amit tesz (emlé-
kezetes, hogy Mózest is azzal vádolták meg az izraeliták, hogy
a vagyonukra vágyott, emiatt vezette ki õket a pusztába). Az
apostol kijelenti, hogy õk ugyanúgy nem voltak terhére senki-
nek, ahogy a saját dicsõségüket sem keresték. 

„Thessalonikai munkálkodásával kapcsolatban olvassuk elõ-
ször, hogy Pál, mialatt hirdette az Igét, keze munkájával ke-

Az apostol átérezte a rábízott üzenet súlyát, jelentõségét: Isten
gyermekeinek megtalálását a pogány világban. Azokét, akik örök
életre lettek teremtve, és bár maguk is bûnösök, Isten Fiának ál-
dozata és személyes megtérésük révén mégis megbékélhetnek Is-
tennel és örök életre juthatnak. Nincs, nem létezik fontosabb
ügy, hivatás és szolgálat a „békéltetés szolgálatánál”. Ennek a hor-
dereje, valamint az a tény, hogy Isten õt erre a szolgálatra „mél-
tatta” – noha korábban üldözte ezt az egyházat –, minden nehéz-
séget legyõzni képes erõtöbbletet jelentett az apostol számára.

Mi hogyan állunk meg az indítékok mérlegén? Tudatosul-e
bennünk saját üdvösségünk ára és tétje, és azok üdvösségéé,
akiket Isten ránk bízott? 

„A világtörténelem legünnepélyesebb idõszakában élünk. 
A földön élõ tömegek sorsa nemsokára eldõl. Saját jövõnk és
mások üdvössége múlik azon, hogyan élünk most. Szükségünk
van Isten Lelkének vezetésére. Krisztus minden követõjének
komolyan meg kell kérdeznie: Uram, mit akarsz, hogy csele-
kedjem? Meg kell magunkat alázni böjtben és imában az Úr
elõtt, és sokat kell elmélkednünk Isten Igéjén, különösen az íté-
let jelenetein. Mély és élõ tapasztalatokat kell szereznünk Isten-
nel. Egy pillanatot sem vesztegethetünk el. Létfontosságú dol-
gok történnek körülöttünk.” (Ellen G. White: A nagy küzdelem, 37. fej.)

Ugyanaz az Isten, aki az apostolokat erre a szolgálatra mél-
tatta, bennünket is ebben a megtiszteltetésben részesít. Ami-
kor még ellenségei voltunk, meghalt értünk, hívott, és egyút-
tal ebbe a szolgálatba állított. Átérezzük-e ennek a megtiszte-
lõ, felemelõ voltát, vagy csupán belátás alapján, kötelességként
szolgáljuk Õt és embertársainkat?

Saját õszinte odaszánása még erõteljesebb hangsúlyozása
érdekében az apostol szembeállítja azt a sokszor tapasztalha-
tó nemtelen indítékokkal, és ezt a gondolatmenetet a levél
folytatásában tovább részletezi.
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reste a kenyerét. Az ottani gyülekezethez írt levelében emlé-
kezteti a hívõket, hogy »terhetekre lehettünk volna mint
Krisztus apostolai«.” (Ellen G. White: Az apostolok története, 33. fej.)

Isten terve szerint azok, akik az örökkévalóság javait viszik
el embertársaihoz – és sok esetben komoly személyes áldozat-
vállalás árán teszik ezt –, méltók arra, hogy azok mulandó ja-
vaiból részesüljenek, akiknek szolgálnak. „Ha mi néktek a lel-
kieket vetettük, nagy dolog-e, ha a testi javaitokat aratjuk?”
(1Kor 9,11) Pál apostol Thessalonikában mégis úgy ítélte meg,
hogy a kezdeti lépéseit tevõ gyülekezetet nem terheli meg ez-
zel, és a telhetetlenségnek még a látszatát is kerüli. Ezért in-
kább a saját munkájukból és más gyülekezetek támogatásából
tartották fenn magukat (Fil 4,16).

4 Milyen hasonlattal ábrázolja az apostol az õszinte, tiszta
indítékból származó szolgálat lényegét? Hol találkozunk

hasonló jelképpel és megnyilatkozással az Ó- és az Újszövet-
ségben? Mi a titka annak, hogy ilyen közösség alakuljon ki az
evangélium hirdetõje és annak befogadója között?

„De szívélyesek voltunk közöttetek, amiként a dajka dajkál-
gatja a gyermekeit. Így felbuzdulva irántatok, készek vol-
tunk odaadni nektek nemcsak Isten evangéliumát, hanem
a saját lelkünket is, mivelhogy szeretteinkké lettetek né-
künk.” (1Thess 2,7–8)

„Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkö-
vezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam
egybegyûjteni fiaidat, miképpen a tyúk egybegyûjti kis-
csirkéit szárnya alá, és te nem akartad.” (Mt 23,37)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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A dajka és a gyermek hasonlata rokon a Jézus Krisztus által
használt képpel: a tyúk, amely oltalmazza kiscsirkéit. Krisztus
sajátjaként próbálta megvédeni népe akkori gyermekeit, hiszen
a sajátjai is voltak – mind a teremtés, mind a megváltás jogán.
Pál apostol önmagát – nagyon pontosan – csak dajkának tekin-
ti, hiszen az igazi szülõ Isten. Azonban ahogyan a dajka is meg-
indul a rábízott kisgyermek láttán, szeretettel telik meg a szíve,
miközben a gyermekkel kapcsolatos feladatait ellátja, úgy az
apostol is szinte sajátjaiként szerette és gondozta az újonnan
megtérteket. Ugyanúgy elfeledkezett magáról, és egész lényét
adta nekik, ahogyan azt maga a Mester is tette. Ez a ragaszko-
dással és önmegtagadással társított felelõsséghordozás már az
Ószövetség idején is megjelenik Isten akkori szolgájának sza-
vaiban: „De most bocsásd meg a bûnüket – ha pedig nem: tö-
rölj ki engem a könyvedbõl, amelyet írtál.” (2Móz 32,32)

„Bármilyen hangzatos is a hitvallomásunk, mégsem va-
gyunk Jézus õszinte tanítványai, ha szívünk nincs telve Isten
és embertársaink iránti szeretettel. Ha volna is nagy hitünk és
hatalmunk csodákat mûvelni, szeretet nélkül ez is teljesen ér-
téktelen lenne. Ha olyan bõkezû adakozók volnánk, hogy
minden vagyonunkat odaadnánk a szegények táplálására,
mindez értéktelen lenne Isten elõtt, ha nem a tiszta szeretet az
indítékunk. És ha buzgóságunkban mártírhalált szenvednénk,
de nem szeretetbõl, akkor Isten csak úgy tekintene ránk, mint
elvakult rajongóra vagy becsvágyó képmutatóra.” (Ellen G.
White: Az apostolok története, 30. fej.)

Mi volt a titka ennek a meghitt viszonynak? „Mivelhogy
szeretteinkké lettetek nékünk” – hangzik az apostol indoklá-
sa. Eleve az elveszettekért érzett felebaráti szeretet vezérelte
õt és munkatársait a városba, akkor még ismeretlenül. Azután
a tapasztalatok, az Istenben való találkozás révén ez rövid idõ
alatt mélyebbé és személyessé vált.
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Annyira szem elõtt tartotta az újonnan létrejött gyülekezet
érdekeit, hogy kész volt többet dolgozni és fáradni, a látszatát
is kerülve annak, hogy az anyagi javaikra vágyik. 

„Pál megmagyarázza, miért tanúsított ilyen magatartást
Korinthusban. Azért, hogy »elvágjam az alkalmat az alkalomke-
resõk elõl« (2Kor 11,12). Miközben mint sátorkészítõ dolgo-
zott, az evangéliumot is hûségesen hirdette.” (Ellen G. White: i. m.) 

Jó példa ez arra, hogy egy-egy elv és szabály alkalmazása
mérlegelést igényel, s az adott helyzetben, a Szentlélek veze-
tése alatt kell felmérni, hogy amire egyébiránt joga van valaki-
nek, vagy ami a szabadságában áll, azzal élhet-e, figyelembe
véve a másik ember helyzetét, állapotát, gondolkodását is (lásd
például Rm 14,14–15). Nem véletlen, hogy Pál apostol ugyan-
ezt az elvet követte Korinthusban és Efézusban is. 

6 Pál apostol áldozatvállalása, példaadása és a gyülekezet
tagjaival való személyes kapcsolata mennyiben eredmé-

nyezte az evangélium jobb megértését? Hogyan tudta szemé-
lyessé tenni az általa képviselt üzenetet?

„Tudjátok, hogy miként az atya a gyermekeit, úgy intettünk és
buzdítgattunk egyenként mindnyájatokat. És kérve kér-
tünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az õ
országába és dicsõségébe hív titeket.” (1Thess 2,11–12)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Egyenként mindnyájatokat” – írja. Vagyis az egyes embe-
rekre fordított figyelem és törõdés jellemezte a szolgálatát.
Ennek legjobb alkalmai a hétköznapok, a személyes találkozá-

5 Hogyan törekedett az apostol minden akadályt elháríta-
ni a megtérõk útjából? Milyen mértékû áldozat vállalásá-

ra volt kész ennek érdekében?

„Emlékezhettek ugyanis, atyámfiai, a mi fáradozásunkra és
kemény munkánkra: mert éjjel-nappal munkálkodva hir-
dettük néktek az Isten evangéliumát, csak hogy senkit
meg ne terheljünk közületek. Ti vagytok bizonyságok és
Isten, milyen szentül, igazán és feddhetetlenül éltünk kö-
zöttetek, akik hisztek.” (1Thess 2,9–10)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Pál apostol visszaemlékezésébõl egyértelmûen kiderül,
hogy nemcsak az elméleti igazság képviseletét tartotta felada-
tának, hanem tudatosan törekedett arra, hogy minden tekin-
tetben teljes értékû, szent, igaz, feddhetetlen életpéldát állít-
son az újonnan megtérõk elé. Tudta, hogy a hívõ élet kezdetén
látott minta és példa meghatározó jelentõségû. Nekünk is fe-
lelõsen kell gondolkodnunk arról, milyen példát közvetítünk
a családunkban, a gyülekezetünkben, a tágabb környezetünk-
ben, és ezzel mire ösztönzünk embereket. Vajon a tökéletes-
ségnek azzal a mércéjével törekszem élni és példát mutatni,
amirõl az apostol is beszél, vagy hajlamos vagyok mentegetni
magamat, és a könnyebb utat választani az egyes döntési hely-
zetekben?

„Pál apostol gyakran éjjel-nappal dolgozott, nemcsak a saját
létfenntartása érdekében, hanem hogy munkatársainak is se-
gítségére legyen. Keresetét megosztotta Lukáccsal, és segítet-
te Timótheust is. Gyakran éhezett, hogy mások nyomorán
enyhítsen. Önmegtagadó életet élt.” (Ellen G. White: Az apostolok
története, 33. fej.) 
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hogy saját magának szerezzen híveket, ennél sokkal magasabb
eszményt állított eléjük: „Istenhez méltóan viseljétek magato-
kat.” Az elveszett embereket Isten szeretete keresi és hívja a
számukra elkészített országába, az evangélium hirdetõi csu-
pán eszközök, szolgák, akik közvetítik ezt a meghívást. Pál
mindig tudatában volt ennek, és nem engedett a kísértésnek,
hogy többre tartsa magát: „Sem aki plántál, nem valami, sem
aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten.” (1Kor 3,7)

Az e heti adomány a médiaosztályt támogatja. 
– Hozzájárulás a közösség által terjesztett hanganyagok készítéséhez 

és az osztály mûködtetéséhez.
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sok, esetleg a közös elfoglaltságok. Élete és szolgálata min-
denre kiterjedõen tanácsolt és példát mutatott.

„Egyesek tiltakoztak és kifogásolták, hogy Pál kézi munkát
végezzen, mert úgy vélték, ez nem egyeztethetõ össze az
evangélium prédikátorának tisztségével. Hogy Pál, a legtekin-
télyesebb prédikátor iparosként dolgozzon, miközben az Igét
hirdeti? Vajon nem méltó-e a munkás a jutalmára? Miért fecsé-
relje sátrak készítésére az idejét, amikor bizonyára jobban is
fel tudná használni?

Pál azonban nem tekintette ezt az idõt elveszettnek. Mialatt
Akvilával dolgozott, szoros összeköttetésben volt a nagy Ta-
nítóval, s megragadott minden alkalmat, hogy az Üdvözítõrõl
bizonyságot tegyen és a szûkölködõkön segítsen. Mindig
újabb lelki megismerésre vágyott. Oktatta munkatársait a lel-
ki dolgokban, egyszersmind példát adott a szorgalmas munká-
ra és alaposságra. Ügyes, gyors munkás volt, szorgalmas, és
azt vallotta, hogy »lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szol-
gáljatok« (Rm 12,11.) Mestersége által olyan emberekhez is
közelebb jutott, akiket egyébként nem érhetett volna el. Tár-
sainak megmutatta, hogy a kézügyesség a mindennapi foglal-
kozásban: Isten adománya. Isten nemcsak a tehetséget adja,
hanem a bölcsességet is, hogy azt helyesen felhasználjuk. Ta-
nította, hogy még mindennapi munkánk végzése közben is Is-
tent kell dicsõítenünk. Munkában megkérgesedett kezei nem
csökkentették szívhez szóló beszédének erejét.” (Ellen G. White:
Az apostolok története, 33. fej.)

Gondoljuk át, mi mindent jelenthetnek a következõ kifeje-
zések: „intettünk, buzdítottunk, kérve kértünk”. Mennyivel
több a valódi lélekmentõ szolgálat az ismeretközlésnél, az
igazság elméletének átadásánál!

Pál apostol, bár példát is akart mutatni a megtérõknek, még-
sem a saját követésére késztette õket. Nem az volt a vágya,
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közelebb kerül Istenhez, és jobban megismeri Õt. A thessa-
lonikai gyülekezetet ez a hozzáállás jellemezte, és ennek meg is
volt a gyümölcse.

Sok múlik a hallgatón, de sok múlik a tanítón is. A maga
tisztaságában, méltó módon tárjuk az emberek elé Isten be-
szédét. „…akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet
igazán. Mi köze van a polyvának a búzával? – azt mondja az
Úr.” (Jer 23,28 )

Pál apostol elérte a célját Thessalonikában: Istentõl jövõ
üzenetként fogadták, amit hirdetett, és nem pusztán emberi
bölcseletként, amire pedig nagyon is nyitott, sõt fogékony
volt a korabeli görög gondolkodás.

2 Hogyan tekintett az apostol azokra, akik az õ személyes
munkája nyomán tértek meg? Hogyan értendõ helyesen

a „dicsekedés” kifejezés ebben az összefüggésben?

„Kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk
koronája? Avagy nem azok lesztek-é ti is a mi Urunk Jé-
zus Krisztus elõtt az õ eljövetelekor? Bizony ti vagytok a
mi dicsõségünk és örömünk.” (1Thess 2,19–20)

„Szerelmes atyámfiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örö-
möm és én koronám, ekképpen álljatok meg az Úrban, én
szerelmeseim!” (Fil 4,1)

„Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs a bölcsességével,
az erõs se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék
gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik,
hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki
kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert
ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.” (Jer 9,23–24)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

V. TANULMÁNY – 2012. AUGUSZTUS 4.

Bátorító szavak   
(1Thess 2,13–3,13)

1 Mi volt a thessalonikai keresztények erõs hitének és
eredményes munkálkodásának a titka?

„Mi is hálát adunk Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván
az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtá-
tok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét –
aminthogy valósággal az is –, amely munkálkodik is ben-
netek, akik hisztek.” (1Thess 2,13, vö. 1,6)

„Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér
hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és sze-
rencsés lesz ott, ahová küldöttem.” (Ésa 55,11)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Vannak, akik ismerik az igazságot, de az igazság nem ragad-
ja meg õket. A zsidó rabbik és írástudók egy életen át elköte-
lezetten olvasták ugyanazokat a szavakat és gondolatokat a
szent iratokban, amelyek a hívõknek erõt, reményt, bátorságot
adtak, nekik azonban pusztán száraz információt. Az egyik
csoport felismerte és elfogadta az írásokból megismert Mes-
siást, a másik elutasította. Aki Isten beszédeként fogadja, és
magát megalázva törekszik a megértésére, az befogadja az Igét,
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3 Hogyan élte meg az apostol a szeretett testvéreitõl való
kényszerû távollétet? Miért vágyott annyira a találkozás-

ra, és kinek tulajdonította az akadályoztatását? Milyen megol-
dást talált végül?

„Mi pedig, atyámfiai, amint elszakasztatánk tõletek egy ke-
vés ideig, arcra, nem szívre nézve, annál buzgóságosabban,
nagy kívánsággal igyekeztünk, hogy szemtõl szemben lát-
hassunk titeket. Azért menni is akartunk hozzátok, ki-
váltképpen én, Pál, egyszer is, kétszer is, de megakadályo-
zott minket a Sátán.” (1Thess 2,17–18)

„Mivelhogy tovább már el nem tûrhettük, jónak ítéltük, hogy
magunk maradjunk Athénben, és elküldtük Timótheust, a
mi atyánkfiát és Istennek szolgáját, munkatársunkat a
Krisztus evangéliumának hirdetésében, hogy erõsítsen tite-
ket, és intsen titeket a ti hitetek felõl.” (1Thess 3,1–2)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az apostol nem önként és jószántából hagyta el a várost
(lásd a 2. tanulmányunkat), és miközben imáiban szüntele-
nül megemlékezett thessalonikabeli testvéreirõl, kereste is az
alkalmat a személyes viszontlátásra. Ebben azonban megaka-
dályozták a körülmények, amit – az ige tanúsága szerint –
egyértelmûen Sátán számlájára írt. A helyzet, amelyrõl ír,
nem volt egyedülálló: más gyülekezettel kapcsolatban is ol-
vasunk hasonlóan õszinte, de tartósan meghiúsult tervekrõl:
„Mert kívánlak titeket látni, hogy valamilyen lelki ajándékot
adjak nektek a ti megerõsítésetekre, azaz hogy együtt fel-
buzduljunk nálatok egymás hite által, a tiétek és az enyém ál-
tal. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy én
gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok
(de mind ez ideig megakadályoztattam), hogy köztetek is
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A magyar nyelvû Bibliában koronának fordított kifejezés az
eredetiben sztefanosz, amely a gyõzteseknek járó gyõzelmi ko-
szorú volt az ókori sportversenyeken (többek között 2Tim 4,8-
ban is ez a kifejezés szerepel). Tehát nem a hatalom csillogó és
drága jelképérõl beszél az apostol, hanem a küzdõk és gyõzõk
jutalmáról. Saját keresztény életének és szolgálatának eredmé-
nyességét, gyümölcsét, Istentõl való elismerését látja a gyüleke-
zet tagjaiban megtestesülni – aminek az ideje Jézus Krisztus el-
jövetelekor érkezik el. Akik egészen erre a szolgálatra és külde-
tésre szánták magukat, azoknak minden gondolata és célja e kö-
rül forog, és ezzel a várakozással néznek a jövõbe. „Mert ahol
van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” (Mt 6,21) Pál apos-
tol szavaiból árad az ily módon átélt öröm és boldogság. Élet-
szemlélete összhangban volt a tanítással, amelyet képviselt:
„Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat
keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, az
odafelvalókkal törõdjetek, ne a földiekkel.” (Kol 3,1–2)

Az emberek hajlamosak dicsekedni. Büszkék arra, amijük
van, sõt sokszor még arra is, amijük nincs. Pedig „mid van…,
amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekedsz,
mintha nem kaptad volna?” (1Kor 4,7) A Jeremiástól idézett
ige jelzi, mely képességek szolgálnak leggyakrabban a dicseke-
dés alapjául, majd az egészséges irányba igazít: „azzal dicse-
kedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem…” Aki
Istent valósággal megismeri, az nyilván megszûnik minden di-
csekvéstõl és dicsõségvágytól. Azért használja mégis ugyanazt
a kifejezést az ige, mert amivel az emberek dicsekedni szok-
tak, arra törekszenek is, az a fontos számukra, és ha elérik,
boldoggá teszi õket. Arra biztat, hogy ha már valamiben elöl
akarunk járni, akkor ebben tegyük. Pál apostol is ezt akarta ki-
fejezni: mindennél fontosabb számára és mindennél boldo-
gabbá teszi, hogy ezek az emberek megtértek, neki ebben ré-
sze lehetett, és Isten Lelkével karöltve végzett munkája ilyen
gazdag és értékes gyümölcsöt termett.
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„Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. 
A gyülekezetekbõl kirekesztenek titeket; sõt jön idõ, hogy
aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet
cselekszik. És ezeket azért teszik veletek, mert nem ismer-
ték meg az Atyát, sem engem.” (Jn 16,1–3)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Nemcsak az örömökben, az Istennel szerzett tapasztalatokban
volt közös a sorsuk, hanem mindnyájan szenvedtek a környeze-
tük elutasító magatartása miatt is. Megrendítõ olvasni, hogy az
apostol hogyan jellemzi nemzettársait, akiket pedig szeretett
(Rm 10,1; 11,1–2). A választott nép, amely Isten ismeretének ter-
jesztésére volt hivatva, addig tetszelgett önnön elhívása dicsõsé-
gében, hogy teljesen eltorzult, és már nemcsak elmulasztotta be-
tölteni a küldetését, hanem üldözte azokat, akik ezt megtették.
Papi népnek hívattak el, és „minden embernek ellenségei” lettek.

Sajnos létezik a lelki, szellemi, szívbéli bezárkózásnak és
megsötétedésnek az az állapota, amikor az ember Isten erede-
ti szándékával és céljával tökéletesen ellentétesen jár el, és
közben meg van gyõzõdve arról, hogy egyedül õ tudja és cse-
lekszi Isten akaratát. Pál apostol korában – miután a Messiást
elutasították – a zsidóság jelentõs része ebben az állapotban
volt. Ápoltak valamiféle hitrendszert és hagyományt, de maga
az ember mint Isten megváltói mûvének legfõbb célja és értel-
me már kívül rekedt ezen a valláson, és háttérbe szorult.

5 Mivel bátorítja a hitük miatt ellenséges közegben élõ ta-
nítványokat az apostoli levél?

„Senki meg ne tántorodjék ama szorongattatások között,
mert ti magatok tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk.

nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok kö-
zött is.” (Rm 1,11–13)

A levél szövegébõl az is kiderül, miért tartotta volna fontos-
nak a személyes találkozást. „Hogy erõsítsen titeket, és intsen
titeket a ti hitetek felõl”, vö.: „Hogy együtt felbuzduljunk ná-
latok egymás hite által, a tiétek és az enyém által.” Az apostol,
aki az evangélium terjesztése során küzdelmek közepette élt,
nagyon jól tudta, milyen erõ rejlik az igazi hívõ közösségben.
Tudta, hogy mennyire szüksége van erre a tapasztalatra az új
tanítványoknak, de még neki magának is. Végül úgy döntött,
hogy ha maga nem is tud visszalátogatni Thessalonikába, el-
küldi Timótheust, fiatal munkatársát, akit ismertek, és aki al-
kalmas volt a gyülekezet erõsítésére.

Akkoriban a korabeli utazási lehetõségek is megnehezítet-
ték, hogy a hívõk gyakrabban találkozzanak és „felbuzdulja-
nak egymás hite által”. De vajon ma mi akadályoz bennünket
ebben? Vajon Pál apostol a mi viszonyaink között élve hivat-
kozott volna idõhiányra? Félõ, hogy nem becsüljük a közös-
séget annak igazi értéke szerint.

4 A megváltás öröme mellett miben tapasztalták még meg
a sorsközösséget a korabeli tanítványok? Mire tanít ez

bennünket?

„Atyámfiai, követõi lettetek az Isten gyülekezeteinek, ame-
lyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban, mivelhogy
ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját honfitársaitoktól, mi-
ként azok is a zsidóktól, akik megölték az Úr Jézust is és a
saját prófétáikat, és minket is üldöznek, ezért nem kedve-
sek Isten elõtt, és minden embernek ellenségei. Akik meg-
tiltják nekünk, hogy a pogányoknak prédikáljunk, hogy
üdvözüljenek: így teszik teljessé mindenkor bûneiket, de
végre utolérte õket Isten haragja.” (1Thess 2,14–16)
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Mert mikor közöttetek voltunk is, elõre megmondtuk
néktek, hogy szorongattatásnak leszünk kitéve, amint
meg is történt, és tudjátok.” (1Thess 3,3–4)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Tudható volt, várható volt. Belátható, hogy ha Sátán e világ
fejedelme (Jn 12,31), nem számíthatunk barátságos fogadta-
tásra, ha megtérésünk révén Isten oldalára álltunk, és ezzel ha-
dat üzentünk az ellenségnek. A levél soraiból kitûnik, hogy az
apostol már akkor tudatosan próbálta felkészíteni a tanítvá-
nyokat arra, milyen küzdelmekkel jár majd az általuk válasz-
tott út, amikor még a körükben idõzött. Érkezésének, ott-tar-
tózkodásának és távozásának körülményei szemléletes példa-
ként szolgáltak erre a thessalonikabelieknek.

Nekünk is hasonló bizonyosságunk van az elõttünk álló
idõszakra, a végidõre nézve. Az apostol szavai nekünk is szól-
nak: készüljünk fel lélekben. „Minthogy azért Krisztus testi-
leg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal,
hogy aki testileg szenved, megszûnik a bûntõl.” (1Pt 4,1)

6 Mi foglalkoztatta az apostolt, amikor Thessalonikába
küldte Timótheust, és hogyan hatott rá, amikor megtud-

ta, hogy aggodalma indokolatlan volt?

„Mivel tovább már nem tûrhettem, elküldtem, hogy megis-
merjem a hiteteket, nem kísértett-e meg valami módon ti-
teket a kísértõ, és nem lett-e hiábavaló a mi fáradságunk?
Most pedig, amikor megérkezett hozzánk Timótheus tõle-
tek, és örömhírt hozott nékünk a ti hitetek és szeretetetek
felõl, és arról, hogy jó emlékezéssel vagytok irántunk,
mindenkor kívánván látni minket, miképpen mi is titeket,
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ezáltal megvigasztalódtunk reátok nézve, atyámfiai, min-
den szorongattatásunk és szükségünk mellett is, a ti hite-
tek által: mert szinte megelevenedünk, ha ti erõsek vagy-
tok az Úrban.” (1Thess 3,5–8)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Lélekben együtt élt azokkal, akiket elhagyni kényszerült.
Aggódott, hogy még nem tudtak meggyökerezi a hitben, ezért
valami módon eredményes lesz Sátán az életükben, lerombol-
va azt a munkát, amit Pál végzett. Milyen felszabadító érzés és
öröm lehetett, amikor Timótheus visszatért Thessalonikából,
és jó híreket hozott, jó bizonyságokat a gyülekezet hitérõl.
Csodálatos az apostol megfogalmazása: „Mert szinte megele-
venedünk, ha ti erõsek vagytok az Úrban.” Vagyis õ maga is
újult erõre kap, ha a tudja, hogy lelki gyermekei erõsek Isten-
ben. Ennyire egybeforrt velük lélekben.

7 Milyen kívánságokkal zárul a levélnek ez a szakasza?

„Milyen hálával is fizethetünk Istennek értetek, mindazért
az örömért, amellyel örvendezünk miattatok a mi Iste-
nünk elõtt?! Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk,
hogy megláthassuk orcátokat, és kipótolhassuk a ti hite-
tek hiányait. Maga pedig az Isten és a mi Atyánk, és a mi
Urunk, Jézus Krisztus egyengesse meg az utunkat hozzá-
tok! Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bõségesek-
ké az egymás iránti és mindenki iránti szeretetben, ami-
lyenek vagyunk mi is irántatok; hogy erõssé tegye a szíve-
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VI. TANULMÁNY – 2012. AUGUSZTUS 11. 

Szent életet élni
(1Thess 4,1–12)

A levél elsõ három fejezete a múlt eseményeit és tapaszta-
latait idézte. A negyedik fejezettõl kezdve az apostol a

jövõre nézve tanácsolja a gyülekezetet. 

1 Milyen általános érvényû felhívást intéz a gyülekezethez
az apostol a levél folytatásában? Mit hangsúlyoz a tör-

vénnyel kapcsolatban?

„Kérünk titeket, atyámfiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy a
szerint, amint tõlünk tanultátok, mi módon kell forgo-
lódnotok és Istennek tetszenetek: mindinkább gyarapod-
jatok. Mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk nék-
tek az Úr Jézus által.” (1Thess 4,1–2)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Amint tõlünk tanultátok”, „milyen parancsolatokat ad-
tunk néktek” – miután ott-tartózkodása idején alapos munkát
végzett tanítóként, a levél írásakor már elegendõ volt emlé-
keztetnie a gyülekezet tagjait az akkor bemutatott alapelvekre
és parancsolatokra.

teket, feddhetetlenné a szentségben, a mi Istenünk és
Atyánk elõtt, amikor eljõ a mi Urunk Jézus Krisztus min-
den szentjeivel egyetemben.” (1Thess 3,9–13)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az apostol szavai hasonlóságot mutatnak Sofóniás könyvé-
nek felhívásával: „Mindnyájan, e föld alázatosai… keressétek
az alázatosságot!” Azokat szólítja meg, akiknek az életében
már jelen van és gyümölcsözik a legfõbb keresztény erény, s
ennek további kiteljesedését kívánja az életükben. 

Külön is kiemeli az egymás iránti szeretet fontosságát, és
azt kívánja, hogy abban bõvelkedjenek. Ez tesz bennünket kö-
zösséggé, Isten gyermekeivé, családjává. Ez bizonyítja, hogy
csakugyan újjászülettünk az Õ Lelke által. „Errõl ismeri meg
mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást sze-
retni fogjátok.” (Jn 13,35) De ez a viszonyulás ne rekedjen
meg a szûkebb közösség határai között, hanem minden ember
tapasztalja meg – nagyobb vonzerõt jelent majd, mint a taní-
tás önmagában. „Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat,
akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyû-
lölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kerget-
nek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátok fiai, aki fel-
hozza a napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esõt ád
mind az igazaknak, mind a hamisaknak.” (Mt 5,44–45)

Miközben az apostol a szív erõssé tételét, a szentségbeli fedd-
hetetlenséget kívánja a gyülekezet tagjainak, egyértelmûvé teszi,
hogy mindez csak Istentõl származhat, csak általa lehetséges.

Az e heti adomány az irodalmi alapot támogatja. 
– Hozzájárulás a Bibliaiskolák Közössége Könyvkiadónál 

megjelentetett kiadványok és a kiadó mûködési költségeihez. 
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„Szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek,
mert én szent vagyok.” (3Móz 11,44)

„Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkö-
vezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam
egybegyûjteni fiaidat, miképpen a tyúk egybegyûjti kis-
csirkéit szárnya alá, és te nem akartad.” (Mt 23,37)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Szentség – elképzelhetetlen és elérhetetlennek tûnõ életcél,
és pusztán emberileg nézve az is. Azonban „az Õ isteni ereje
mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyes-
ségre való” (2Pt 1,3). Isten kész képesíteni bennünket, hogy
saját korlátainkon felülemelkedve, az Õ ereje által szent életet
éljünk. „Szentek legyetek, mert én szent vagyok” – hangzik az
indoklással egybekötött felhívás. Szentség hiányában nem le-
hetünk Isten családjának tagjai, nem tartozhatunk az el nem
bukott lények alkotta szent családhoz. „Ha meg nem moslak
téged, semmi közöd sincs énhozzám.” (Jn 13,8)

Felfoghatatlan, hogy miközben Istenben összpontosul min-
den erõ és bölcsesség, miközben minden teremtményérõl jót
gondolt, bennünket, eredendõen lázadókat is beleértve („Mert
én tudom az én gondolataimat, amelyeket felõletek gondo-
lok – azt mondja az Úr –, békességnek és nem háborúságnak
gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek” – Jer 29,11),
az emberiség nagy része esetében mégis meghiúsulhat az a
kifejezett akarata, hogy szentté legyünk. Miközben a pusz-
ta szavának is minden engedelmeskedik („Az Úr szavára let-
tek az egek, és szájának leheletére minden seregük” – Zsolt
33,6; „…aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nin-
csenek, elõszólítja mint meglévõket” – Rm 4,17), mégis van

Az intések és parancsolatok, amelyeket az apostolok a thes-
salonikabeliekkel megosztottak, az „Úr Jézusban” és az „Úr
Jézus által” voltak. Éppúgy nem magától Páltól származtak,
ahogyan a „mózesi törvények” sem Mózes értelmébõl pattan-
tak ki. A jelzõ csak az emberi eszközre utal, aki által Isten el-
juttatta népéhez a rendelkezéseit. Pál apostol is így tanított, és
így is emlékeztet.

Fontos, hogy mi se önmagukban mutassuk be az isteni ren-
delkezéseket, hanem mindig szoros összefüggésben azzal a
valakivel, aki elveszett állapotunk ellenére is értékesnek tart
bennünket, de ugyanolyan értékesnek és változhatatlannak
szent törvényét is, amely kárhoztatja a bûnt. A törvény igaz-
sága és a bûnös megmentése közötti feloldhatatlannak tûnõ
ellentmondást pedig önmaga feláldozásával hidalta át. Egészen
más megvilágításban jelenik meg elõttünk a törvény, ha látjuk,
hogy a Törvényadó mennyire szeretett bennünket, és mire
volt képes értünk. Az Õ törvénye nem puszta regula, hanem a
„szabadság törvénye”, a „királyi törvény” (Jak 2,8–12)

A „forgolódás” (az eredetiben ugyanaz a kifejezés olvasható,
mint Jézusról, amikor a gyertyatartók között jár – Jel 2,1) az
élet leghétköznapibb helyzeteiben tanúsított viselkedésre utal,
amelynek során ugyanaz a szempont, az „Istennek tetszés”
kell, hogy vezérelje a gyülekezet tagjait, ami az apostolt is (lásd
a 4. tanulmány 2. kérdését). A hétköznapokban dõl el, hogy
mit bír, mennyit ér a mi kereszténységünk, következésképpen
mennyire mondhatjuk magunkat Krisztus követõinek.

2 Mi az Úr szándéka minden emberi élettel? Mi hiúsíthat-
ja meg ezt az akaratot, mi akadályozhatja, hogy érvényre

jusson minden ember életében?

„Ez Isten akarata, a ti szentté lételetek.” (1Thess 4,3)
„Lesztek nékem papok birodalma és szent nép.” (2Móz 19,6)
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„Paráznaság és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is
neveztessék közöttetek, amint szentekhez illik.” (Eféz 5,3)

„Írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertel-
mességeitõl, a paráznaságtól, a fúlva holt állattól és a vér-
tõl.” (Ap csel 15,20)

„Kerüljétek a paráznaságot! Minden bûn, melyet az ember
cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a ma-
ga teste ellen vétkezik.” (1Kor 6,18)

„Paráznaság, bor és must elveszi az észt!” (Hós 4,11)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Nincs új a nap alatt: minden korban, így az ókorban is és ma
is a pénz (másik nevén a hatalom) és a szexualitás az emberi
társadalomban a két legfõbb mozgatórugó. Nem véletlen,
hogy a különbözõ apostoli levelekben így, párban találkozunk
velük az intelmek között. E kísértések erejét mi sem bizonyít-
ja jobban, mint hogy Dávidot, aki rendkívüli kihívást jelentõ
élethelyzetekben is tökéletesen helytállt, Sátán a paráznaság-
gal tudta elejteni (Sámsonhoz és másokhoz hasonlóan). Júdás
pedig a fösvénység útján járva jutott el fokozatosan odáig,
hogy pénzért eladta Isten ártatlan Fiát az ellenségnek.

Szentség és paráznaság összeférhetetlen, egymást kizáró fo-
galmak. Az ókorban a görögök körében az erkölcsi felfogás
eleve szabadosabb volt, és távol esett a bibliai mércétõl, ezért
volt szükség arra, hogy az apostoli zsinaton (Ap csel 15. feje-
zet) az újonnan megtérõk elé állított négy elemi kívánalom
között szerepeljen a tartózkodás a paráznaságtól. A kolossé-
beliekhez írt levél egyenesen bálványimádásnak nevezi, ami
nem túlzás, hiszen minden törvényszegés bálványimádás is,
mivel ahelyett, hogy nemet mondanék az adott bûnre, azt Is-
ten kívánalmai elé sorolom. Van, akit a paráznaság, van, akit a
pénz szerelme ejt rabul a szenvedély erejével, de az is lehetsé-

valami, ami ellent tud és ellent szokott állni Isten akaratá-
nak. Ez pedig az esendõ ember akarata. „Hányszor akar-
tam… és te nem akartad” – sírt Isten Fia tehetetlenül Jeru-
zsálem felett. 

Az emberi együttmûködésnek, a jó akarásának a hiánya te-
hetetlenségre tudja kényszeríteni még a mindenható Isten
akaratát is. Tudatosan kell legyõznünk magunkban ezt az el-
lenkezést, pontosan úgy, ahogyan a Mester is tette: „Egy kis-
sé elõremenve, arcra borult, könyörögvén és mondván:
Atyám! Ha lehetséges, múljék el tõlem e pohár, mindazáltal ne
úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te.” (Mt 26,39)

3 A Biblia szerint melyik bûn veszélyezteti leginkább a
szentséget? Miben különbözik ez a többitõl? Kit vet

meg, aki nem veszi komolyan ezt a tilalmat?

„…hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok…”
(1Thess 4,3)

„…hogy mindegyikõtök szentségben és tisztességben tudja
bírni a maga edényét…” (1Thess 4,4)

„…nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem
ismerik Istent…” (1Thess 4,5)

„…hogy senki túl ne lépjen, és meg ne károsítsa valamely
dologban az õ atyjafiát: mert bosszút áll az Úr mindeze-
kért, amint elõbb is mondtuk néktek, és bizonyságot tet-
tünk.” (1Thess 4,6)

„Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el min-
ket az Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet
meg, hanem Istent, aki kiárasztotta ránk a Szentlelket.”
(1Thess 4,7–8)

„Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot,
tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fös-
vénységet, ami bálványimádás.” (Kol 3,5)
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datosan törekednünk kell a kívánt irányba, kizárva minden mást,
ami ebben akadályozna. Azzal a tudatossággal, ahogyan Jób
könyvében olvassuk: „Szövetségre léptem szemeimmel, és haja-
donra mit sem ügyeltem.” (Jób 31,1) Minden a tekintettel és a
gondolattal kezdõdik, ne becsüljük le ennek a súlyát. „Valaki
asszonyra tekint gonosz kívánság okáért, immár paráználkodott
azzal a szívében” (Mt 5,28) Aki ennek nem tud ellenállni, „nem
embert vet meg, hanem Istent” (értsd: nem Pált veti meg, aki ezt
mondja, hanem Istent, akitõl a rendelkezés származik). Aki vi-
szont felveszi a harcot ezzel az elterjedt és a többség szemében
nem is igazán bûnnek tartott kísértéssel szemben, azt bátorít-
hatja a gondolat, hogy Isten „kiárasztotta ránk a Szentlelket” –
vagyis rendelkezésére áll a szükséges erõ a gyõzelemhez.

4 Mely keresztény érték az, amelyrõl a thessalonikabeliek
számára szinte nem is lenne szükséges írnia az apostol-

nak? Kitõl és hogyan sajátították el ezt a képességet?

„Az atyafiúi szeretetrõl pedig nem is szükséges írnom nék-
tek: mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egy-
mást szeressétek, sõt gyakoroljátok is azt mindamaz atya-
fiak iránt, akik egész Maczedóniában vannak. Kérünk
azonban titeket, atyámfiai, hogy mindinkább gyarapodja-
tok.” (1Thess 4,9–10)

„Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek
között pedig legnagyobb a szeretet.” (1Kor 13,13)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Az õszinte megtérés legfõbb bizonyítéka: Isten és az
emberek iránti szeretet. Aki Jézust elfogadta Üdvözítõjé-
nek, az mélységes és õszinte szeretetet érez mindazok iránt,

ges, hogy mindkettõ, vagy éppen valamilyen más természetû
bûn tölti be ezt a szerepet az ember életében. 

A paráznaság ugyanakkor a természeténél fogva más, súlyo-
sabb rombolást végez az emberben. Máshogy szennyezi be a
testet, és közvetve a személyiséget, mint a többi bûn, ráadásul
egyszerre „károsítja meg” vele az elkövetõ önmagát és a feleba-
rátját. Milyen fájdalmas lehet a világunkat átható paráznaság a
menny szemében, hiszen Isten eredeti terve szerint minden
egyes teremtménye csupán egyvalakivel juthatna ennyire meg-
hitt, bensõséges közösségre, és ketten alkottak volna egy párt
az örökkévalóságon át. Hova torzult a világunk, és benne az
ember? A hóseási ige szerint a paráznaság ugyanolyan részegí-
tõ, az egészséges erkölcsi értékítéletet elhomályosító szenve-
déllyé válhat, mint az alkohol.

A levél tanúsága szerint még a törvényes kereteken, a házas-
ság intézményén belül sem mindegy, hogyan éljük meg a sze-
xualitás Istentõl kapott ajándékát. Életünknek ezen a terüle-
tén sem uralkodhatnak el a szenvedélyek, a „kívánság gerjedel-
me”, mint a pogányokon, akik nem ismerik Istent és nem fo-
gadták el a szentséget mérceként az életük minden területére
nézve. Ahogyan például a táplálkozás önmagában természetes
és Istentõl rendelt ajándékával is máshogy él egy keresztény,
mert azt is Isten dicsõségére kívánja tenni (1Kor 10,31), és eb-
ben is különbözik a világtól, ugyanúgy az életnek ezen a terü-
letén is az emberi természet ellenõrzés alatt tartása, a másik fél
megbecsülése, tisztelete, boldogságának keresése a kívánalom
és a mérce Krisztus követõje számára.

Korunkban különös kihívást jelent, hogy nehéz kitérni a min-
den irányból ránk áradó, fõként vizuális befolyások elõl. A divat-
tól, a reklámoktól kezdve a legkülönbözõbb ábrázolásokon ke-
resztül minden az érzékekre hat, többnyire a szemre. Ugyanak-
kor „nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az
Isten”. El kell döntenünk, hogy a szentséget tekintjük-e életcél-
nak és mércének, és ha döntöttünk, akkor minden eszközzel tu-
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zeitekkel munkálkodjatok, amiként rendeltük néktek.”
(1Thess 4,11)

„Intelek azért mindenekelõtt, hogy tartassanak könyörgé-
sek, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért,
királyokért és minden méltóságban levõkért, hogy csen-
des és nyugodalmas életet éljünk…” (1Tim 2,1)

„Hat napon át munkálkodj, és végezd minden dolgodat…”
(2Móz 20,9)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Csendes élet – ez jellemezte Jézus Krisztus ifjúkori éveit, és
tanítói szolgálata során is kerülte a feltûnést, nem hódolt a vi-
lági szokásoknak. Az eljövendõ világra készülõ keresztény
ember sem vetheti bele magát e világ forgatagába. Hogy
mennyire tudatosan kell erre törekednünk, azt jól mutatja,
hogy a közéleti szereplõkért mondott imádság céljaként is ezt
fogalmazza meg a Timótheushoz írt levél. Azért kell imádkoz-
nunk, hogy a társadalmi viszonyok lehetõvé tegyék számunk-
ra, hogy „csendes és nyugodalmas életet éljünk”, és be tudjuk
tölteni Istentõl kapott szolgálatunkat, s ha ez megadatik, le-
gyünk elégedettek. Gyõzzük le magunkban azt a vágyat, hogy
mindig valami új, mozgalmas, izgalmas dolog történjen az éle-
tünkben. Korunk emberét sokszor ezek az igények vezérlik,
amelyek éppen ellentétesek a csendes életvitellel.

A csendes élet irányelvén belül „becsületbeli dolog”-ként he-
lyezi a hívõk lelkiismeretére az apostol, hogy a rájuk bízott fel-
adatokat, felelõsségeket lelkiismeretesen lássák el. Már a negye-
dik parancsolatban is olvashatjuk a „hat napon át munkálkodj és
végezd minden dolgodat” felszólítást, ami tehát nem csupán a
pihenés parancsolata, hanem a munkavégzésé is, ami megelõzi 

akik vele egy hitet vallanak. Így történt ez a thessalonikai hí-
võknél is.” (Ellen G. White: Az apostolok története, 25. fej.)

A keresztény élet lényege tekintetében a gyülekezet egész-
ségesen fejlõdött. Ezért is lehetett olyan eredményes a fárado-
zásuk, azzal együtt, hogy – mint látni fogjuk – éltek bennük
bizonytalanságok és tévedések a tanítás tekintetében. Isten az
ismeretbeli hiányosságaikkal együtt megáldhatta és meg is ál-
dotta õket. Mivel a szeretet a legfõbb hiányosságunk, ennek
meglétén vagy éppen hiányán fordul meg minden. Az Isten el-
leni elsõ bûneset, az engedetlenség és a hûség hiánya is arról
tanúskodik közvetve, hogy nem volt elég erõs az elsõ ember-
párban az Isten iránti szeretet és ragaszkodás.

„Titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeres-
sétek” – az apostolok ebben a tekintetben is jó példával szol-
gáltak: ahogyan egymáshoz, az újonnan megtértekhez vagy
éppen a pogányokhoz viszonyultak. Ezzel együtt azonban õk
is csak elindíthatták a megtérteket az úton, a szeretet igazi
forrása és tanítómestere Isten, minden ember életében. Akik
közvetlenül kapcsolódnak Õhozzá, azok „mindnyájan Isten-
tõl tanítottak lesznek” (Jn 6,45). Így történhetett, hogy a
thessalonikabeliek az apostol távollétében is fejlõdtek e téren,
amire biztatja is õket a jövõre nézve. Végtelen lehetõségek áll-
nak tehát elõttünk, fejlõdni pedig ebben is, mint annyi min-
denben, csakis gyakorlás által lehetséges. A szeretetet nem
vallanunk kell, nem hirdetnünk, hanem az egyes élethelyze-
tekben megélnünk, gyakorolnunk.

5 Milyen irányelvet fogalmaz meg a levél az életvitelre és
anyagiakhoz való viszonyra nézve?

„Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet foly-
tassatok, saját dolgaitoknak utánalássatok, és tulajdon ke-
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A hétköznapi életünk során nap mint nap kapcsolatba kerü-
lünk a bennünket körülvevõ világgal. Részesei vagyunk a gaz-
dasági és egyéb viszonyoknak. Ezekre nézve tanácsolja az
apostol az elõzõ versekben megkezdett gondolatmenet folyta-
tásaként, hogy tisztességes, rendezett viszonyok jellemezzék
az életünket az anyagiak terén és minden vonatkozásban. Egy-
részt méltányos viszonyt alakítsunk ki a környezetünkkel,
másrészt törekedjünk az önállóságra, az anyagi függetlenség-
re, és lehetõség szerint ne függjünk külsõ tényezõktõl a lét-
fenntartásunk tekintetében. 

A külvilághoz való megfelelõ viszonyulás megtalálása min-
dig is kihívást jelentett Isten népe számára. A „kihívottakat”
(a gyülekezetnek fordított görög ekklészia kifejezés szó szerinti
jelentése) alkotó közösség tagjaiként hogyan tekintsünk azok-
ra, akik közül kihívtak bennünket? Az igaz, hogy a Biblia óv a
világ szeretetétõl (1Jn 2,15), de ezen nem az emberek szerete-
tét érti, hanem a viszonyokét és a világi szokásokét, célokét.
Isten ismeri az emberi természetnek azt a hajlandóságát, hogy
sok mindenre feljogosítva érzi magát, amikor idegen vagy ép-
pen ellenséges viszonyok közé kerül. Ilyen helyzetben hang-
zott el az a figyelmeztetése az ószövetségi nép számára, ami-
bõl nekünk is tanulnunk kell a „kívülállók”-hoz való helyes
viszony keresése során: „Igyekezzetek a városnak jólétén,
amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érte az
Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek.” (Jer 29,7)

Az e heti adomány a gyermekosztályt támogatja. 
– Gyermektanítási kiadványok készítésére és a nyári táborok 

gyermekfoglalkoztatására szánt adomány.

a pihenést. A „minden dolgodat” megfogalmazás teljes körû:
magában foglalja egyrészt mindazon kötelességeinket, amelyek
a családdal szembeni anyagi felelõsségbõl, az otthoni teendõk-
bõl és Isten ügyének szolgálatából következnek, másrészt azo-
kat a feladatokat is, amelyeket szívesen végzünk, és azokat is,
amelyeket nem. Ha anyagilag nem is feltétlenül, de lelkileg min-
denképpen gazdagabbá válunk azáltal, ha minden felismert kö-
telességünket betöltjük, és nem válogatunk közöttük önös
szempontjaink szerint. A kereszténynek a munkavégzésével, 
a munkamoráljával is ki kell tûnnie, különösen a mai világban,
hiszen aki Isten tetszését keresi mindenben, azt magasabb ren-
dû elvek és szempontok vezérlik ebben a vonatkozásban is. 
A hétköznapi rossz tapasztalatok nyomán persze sokféle ment-
séget találhat az igazságérzetünk arra, hogy miért elég a keve-
sebb is, de az apostoli tanács egyértelmû: „A cselédek teljes fé-
lelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nemcsak a jóknak és
kíméleteseknek, de a szívteleneknek is.” (1Pt 2,18)

Külön figyelmet érdemel a „tulajdon kezeitekkel munkál-
kodjatok” megfogalmazás napjainkban, egy olyan korban,
amikor általános törekvés, hogy járadékszerû, azaz közvetlen,
rendszeres munkavégzést nem igénylõ pénzforrásokból jussa-
nak emberek jövedelemhez.

6 Hogyan viszonyuljunk a kívülállókhoz?

„A kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, és semmi
szükséget ne érezzetek.” (1Thess 4,12)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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A halál a bûnnel együtt és annak következtében jelent meg
a világunkban. „Amely napon eszel arról, bizony meghalsz” –
olvashatjuk a Biblia elején, s így is történt: az ember aznap,
amikor engedetlenné vált, a halálnak, a mulandóságnak a hatá-
lya alá került. A megváltás eredményeként azonban lesz feltá-
madás a halálból, és végül a bûnnel együtt a halál is eltûnik
majd: „Halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fáj-
dalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúltak.” (Jel 21,4)

E földi életünk kegyelemidõként szolgál, lehetõségként arra,
hogy eldöntsük, kívánunk-e Istennel élni az örökkévalóságban,
és készek vagyunk-e ennek érdekében megtagadni magunkat,
hogy alkalmassá is váljunk az üdvösségre. Mivel Isten megte-
remtette az örök élet lehetõségét, ezért az általunk ismert halál
még nem a végleges elmúlás, hanem csak átmeneti jellegû, és az
ítéletig tart („elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meg-
haljanak, azután az ítélet” – Zsid 9,27). Ezért tesz különbséget
a Biblia az elsõ halál – amit mindenki ismer – és a második kö-
zött: az utóbbi az élet jogának végérvényes visszavonása, immár
„jogerõsen”, a menny ítélete alapján. Mivel az elsõ halál min-
denképpen véges, átmeneti és öntudatlan állapot, a Biblia ezt al-
vásnak vagy nyugvásnak nevezi (Jn 11,11; Dn 12,13 stb.). 

Akik õszinte bûnbánatuk nyomán elnyerik bûneik bocsánatát,
az elsõ feltámadáskor támadnak majd fel az örök életre, akiknek
viszont a kárhozat a megérdemelt osztályrészük, azok csak ezer
évvel késõbb, a második feltámadás alkalmával. Ezt foglalja össze
tömören a Jelenések könyvébõl idézett ige, és erre a különbség-
re utalnak Jézus Krisztus szavai is: „Eljõ az óra, amelyben mind-
azok, akik a koporsókban vannak, meghallják az Õ szavát, és ki-
jönnek, akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a
gonoszt mûvelték, a kárhozat feltámadására.” (Jn 5,28–29)

A halállal való szembesülés akkor is megrendítõ, ha nem kö-
zeli hozzátartozónkat ragadja el. Nemcsak valakinek a távozá-
sát jelenti – sokak felfogása szerint végérvényesen –, hanem
arra is emlékeztet bennünket, hogy idõvel ez a mi sorsunk is
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VII. TANULMÁNY – 2012. AUGUSZTUS 18. 

Akik Krisztusban   
haltak meg 
(1Thess 4,13–18)

A levél folytatásában Pál apostol egy olyan bibliai tanításra tér
ki, amely erõsen foglalkoztatta a thessalonikai gyülekeze-

tet, de téves elgondolások éltek bennük ezzel kapcsolatban. 

1 Miben különbözik az Istenben hívõ ember halálhoz való
viszonyulása másokétól? Mit érthetünk meg a Bibliából a

halálról és a feltámadásról?

„Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legye-
tek azok felõl, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a
többiek, akiknek nincsen reménységük.” (1Thess 4,13)

„A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, mígnem bete-
lik az ezer esztendõ. Ez az elsõ feltámadás. Boldog és szent,
akinek része van az elsõ feltámadásban: ezeken nincs hatal-
ma a második halálnak, hanem lesznek Isten és Krisztus
papjai, és uralkodnak õvele ezer esztendeig.” (Jel 20,5–6)

„Az üdvösség sisakját is fölvegyétek!” (Eféz 6,17)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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erõt és felfogóképességet, hogy a gondolkodásra és bölcsele-
tekre amúgy nagyon is nyitott görög kultúrában szinte beve-
hetetlennek bizonyult. A görögöknek már az is felfoghatatlan
volt, hogy Isten meghal, de hogy azután még fel is támadjon…
A bibliai beszámolókból és az apostoli levelekbõl kiderül,
hogy a görög hallgatóság újra és újra ezen a ponton akadt
fenn, az evangélium üzenetét hallgatva: „Mikor pedig a halot-
tak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, mások
pedig mondták: Majd még meghallgatunk téged errõl.” (Ap
csel 17,32) „Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak
közül feltámadott, mi módon mondják némelyek köztetek,
hogy nincsen halottak feltámadása?” (1Kor 15,12-tõl)

Mi is vizsgáljuk meg magunkat, hogy csak azért tartjuk ter-
mészetesnek ezt az alapvetõ bibliai tanítást, mert olyan kultúrá-
ban nõttünk fel, ahol hagyományosan jelen van, vagy valóságos
reménységet jelent számunkra, mintegy az „üdvösség sisakját”?

„Azonképpen Isten elõhozza azokat is, akik elaludtak, Jé-
zus által, õvele együtt – írta Pál. A levélnek ezt a részét sokan
úgy magyarázzák, mintha Krisztus a halottakat magával hoz-
ná a mennybõl. Pál ellenben úgy értette, hogy miként Krisz-
tus is feltámadt halottaiból, Isten az elaludt szenteket is elõ-
hívja sírjaikból, és magával viszi a mennybe. Milyen csodálatos
vigasz! Mily dicsõ reménység! És nem csupán a thessalonikai
gyülekezet részére, hanem minden idõk minden kereszténye
számára.” (Ellen G. White: Az apostolok története, 25. fej.)

3 Milyen téves elképzelés élt a thessalonikabeliekben a feltá-
madás rendjével kapcsolatban? Hogyan történhetett meg,

hogy egy ilyen alapvetõ bibliai tanítást ennyire félreértettek?

„Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban le-
gyetek azok felõl, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok,
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(Dávid szavaival: „Én elmegyek az egész földnek útján…” –
1Kir 2,2). A hívõ embernek azonban megvan az a kiváltsága,
hogy bár ebben a földi életben kell élnie és küzdenie, ezt ab-
ban a reménységben teheti, hogy ezen túl valami más és jobb
vár rá, s abban is reménykedhet, hogy viszontláthatja majd
azokat, akiket szeretett. Az üdvösség reménysége tehát olyan
alapvetõ védelmet nyújt a földi élet megpróbáló, gyakran
csüggesztõ küzdelmeiben, mint a sisak a harcosoknak.

2 Mi jelenti számunkra a feltámadás reménységének zálo-
gát? Miért volt szükség az apostoli korban annak igazo-

lására, hogy ez megtörténhet?

„Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bi-
zonyos, hogy Isten az elhunytakat is elõhozza Jézus által,
vele együtt.” (1Thess 4,14)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Jézus Krisztus Emberfiaként élt közöttünk. Nemcsak er-
kölcsi értelemben mutatott példát, hanem „minden igazságot
betöltött” (Mt 3,15), így meg is keresztelkedett, csupán a pél-
daadás miatt, hiszen az Õ esetében ez szükségtelen volt. A ha-
lál tapasztalatát is átélte miattunk és helyettünk, és az eljöven-
dõ feltámadás tekintetében is elõttünk járt. Õ megdicsõült
testben, végérvényesen támadt fel, ellentétben azokkal, akiket
Õ maga vagy a próféták visszahívtak ugyan az életbe (2Kir
13,21; Lk 7,14–15; Jn 11,39–44), de idõvel mégis meghaltak.

A feltámadás fogalma a kereszténységben közismert, bár
kérdés, hogy mennyire telik meg tartalommal, s tölti be az éle-
tünket pozitív várakozással és bizonyossággal. Az, hogy a fel-
támadás megtörténhet, annyira meghaladja az emberi képzelõ-
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„Pál a thessalonikai hívõkhöz írt elsõ levelében a holtak va-
lóságos állapotáról is igyekszik õket tanítani… Igaz, hogy már
elõbb is beszélt nekik ezekrõl a kérdésekrõl, de abban az idõ-
ben olyan tanok megértése foglalta le õket, amelyek teljesen
újak és rendkívüliek voltak számukra. Nem csodálkozhatunk
tehát, ha egyes tanítások lényege nem vésõdött be egész vilá-
gosan az emlékezetükbe.” (Ellen G. White: i. m.)

Az õskeresztény idõkben rendszerint viszonylag rövid idõ
állt rendelkezésre ahhoz, hogy az evangélium hirdetõi az alap-
vetõ bibliai tanításokat átadják az újonnan megtérteknek. Ezek-
nek az embereknek sok teljesen új és nagy jelentõségû tanítás-
sal kellett megismerkedniük és megbirkózniuk. Nem csoda,
hogy nem minden élt bennük elevenen az elhangzott tanítások-
ból, magyarázatokból, és voltak dolgok, amiket félreértettek.
Így még figyelemre méltóbb az a lelkesedés és eredmény, ami-
vel a szolgálatukat betöltötték (lásd a levél korábbi fejezeteit).
Hasonlítsuk össze a mi lehetõségeinket (a Biblia a kezünkben,
a bizonyságtételek szintén, sokan évek, évtizedek óta élvezhet-
jük a helytálló Biblia-magyarázatok hallgatásának, olvasásának
kiváltságát) és a mi munkánk eredményét az övékével!

4 Mikor, milyen eseményhez kapcsolódóan teljesedik majd
be a feltámadás ígérete az igazakra nézve?

„Maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harso-
nával leszáll az égbõl: és feltámadnak elõször, akik meg-
haltak a Krisztusban…” (1Thess 4,16)

„Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk
el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szem-
pillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog
szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és
mi elváltozunk.” (1Kor 15,51–52)
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mint a többiek, akiknek nincsen reménységük… Mert ezt
mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik
megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem elõzzük meg
azokat, akik elaludtak.” (1Thess 4,13–15)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Egyesek az újonnan megtértek közül tévesen gondolkod-
tak azokról, akik a megtérésük óta meghaltak. Azt remélték,
hogy mindegyikük tanúja lesz majd Krisztus második eljöve-
telének, de nagy bánat ülte meg a lelküket, amikor egyik hívõt
a másik után ragadta el a halál, és ezzel lehetetlenné vált szá-
mukra, hogy szemlélõi, átélõi legyenek a hõn áhított ese-
ménynek – annak, hogy Krisztus eljön az ég felhõiben.” (Ellen
G. White: Sketches from the Life of Paul, 110. o.)

„Nagy örömmel fogadták azt a jó hírt, hogy amikor Krisz-
tus újra eljön, az élõ hûségeseket elváltoztatja és magához ve-
szi. Nagy gonddal óvták barátaik életét, nehogy meghaljanak,
s így ne részesülhessenek abban az áldásban, amelyet az Úr el-
jövetelekor elnyerni reméltek. Azonban szeretteik meghaltak,
s õk bánkódva tekintettek kedveseik arcára utoljára, mert nem
remélték, hogy az eljövendõ életben viszontláthatják õket.”
(Ellen G. White: Az apostolok története, 25. fej.)

A thessalonikai keresztények tehát nem ismerték a feltáma-
dás reménységét, ezért a Jézus visszajövetelének ígéretéhez
kapcsolódó õszinte lelkesedésük és várakozásuk csak növelte
a szeretteik elvesztése miatt érzett bánatot és fájdalmat. Ezért
is tartotta fontosnak az apostol, hogy a Biblia üzenetével vi-
gasztalja és bátorítsa õket.
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Ezek az igehelyek egymással összhangban vannak, de a töb-
bi feltámadásról szóló és az elsõ kérdésnél is idézett bibliai
szakasszal nem egészen. A gonoszok feltámadására Jézus
Krisztus visszajövetele után ezer évvel kerül majd sor, itt még-
is azt olvassuk, hogy lesznek közülük, akik az élõkhöz hason-
lóan szemlélni fogják Jézus Krisztus dicsõséges eljövetelét.
Ráadásul nem mindegyikük, csak „sokan”, „némelyek” a meg-
halt gonoszok és a meghalt igazak közül.

Ezek a kijelentések csak úgy hozhatók összhangba a Biblia
más szakaszaival, hogy az ember megváltásáért folytatott küzde-
lem szereplõi közül mindkét oldalról lesznek egyesek, akiket Is-
ten abban a kiváltságban részesít, hogy noha nem tartoztak az
utolsó élõ nemzedékhez, de idõ elõtti feltámadásuknak köszön-
hetõen részesei lesznek annak az egyedülálló tapasztalatnak,
amelyet Jézus Krisztus dicsõséges visszatérése jelent majd. Akik
vele együtt küzdöttek, jutalmul részesedhetnek ebben, ellensé-
geinek pedig – ahogyan meg is ígérte – látniuk kell dicsõségét.

5 Mi vár a feltámadt és az élõ igazakra az elváltozás után?

„Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk
azokkal együtt a felhõkön az Úr elé a levegõbe, és ekkép-
pen mindenkor az Úrral leszünk.” (1Thess 4,17)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Az élõ igazak »nagy hirtelen, egy szempillantásban« elvál-
toznak. Isten szava nyomán megdicsõülnek; Isten halhatatlan-
ná teszi õket, és a feltámadt szentekkel együtt elragadja õket
az Úr elé a levegõbe. Az angyalok »egybegyûjtik az Õ válasz-
tottait a négy szelek felõl, a föld egyik végétõl a másik végéig«.

AKIK KRISZTUSBAN HALTAK MEG * 81

„Amikor elolvasták Pál levelét, amely a halottak tényleges
állapotáról ad felvilágosítást, az egész gyülekezet örült és meg-
vigasztalódott. Hiszen Pál levele világossá tette, hogy Krisz-
tus eljövetelekor az élõk sem látják meg elõbb Jézust, mint
azok, akik Jézusban elaludtak. Az alvók meghallják az arkan-
gyal szózatát és az Úr riadóját, s akik a Krisztusban meghal-
tak, feltámadnak, még mielõtt az élõk halhatatlanságot nyer-
nének.” (Ellen G. White: Az apostolok története, 25. fej.)

„Amikor Krisztus eljön, hogy magához vegye a hûségeseket,
felhangzik majd az utolsó trombitaszó, és az egész föld hallani
fogja, a hegyek csúcsaitól a legmélyebb bányákig. Az elhunyt
igazak meghallják az utolsó trombitaszót, és elõjönnek sírjaik-
ból, hogy halhatatlanságba öltöztessenek, és találkozzanak
Urukkal.” (Ellen G. White: Special Testimonies, Series B, II., 24. o.)

Egyértelmû vigasztalást kaptak tehát a halottaikat illetõen. 
Mivel Pál célja egy alapvetõ kérdés tisztázása volt, nem tért

ki olyan részletekre, amelyekre egyébként a Biblia egyértel-
mûen utal: a legelsõ feltámadók azok lesznek, akik közvetle-
nül Jézus Krisztus második eljövetelét megelõzõen részesei az
ún. részleges feltámadásnak, amelynek tényét három igehely
erõsíti meg a Bibliában:

• Dn 12,2 – „Sokan azok közül, akik alusznak a föld porá-
ban, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gya-
lázatra és örökkévaló utálatosságra.”

• Mt 26,63–64 – „Felelvén a fõpap, monda néki: Az élõ Is-
tenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te
vagy-é a Krisztus, az Istennek Fia? Mondta néki Jézus: Te
mondtad. Sõt mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok
az embernek Fiát ülni az Isten hatalmas jobbján, és eljönni az
ég felhõiben.”

• Jel 1,7 – „Ímé eljõ a felhõkkel, és minden szem meglátja
õt, még akik õt általszegezték is…”
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„Alig tudjuk elképzelni azt az örömet és reménységet, amit
ez a levél a fiatal thessalonikai gyülekezetnek nyújtott. Mind-
annyian hitték és értékelték Pálnak mint evangéliumi atyjuk-
nak a szavait, és szívük viszonozta szeretetét…

Mivel vágyakoztak az igazi világosság után, így a levél újabb
reménységet és erõt adott nekik, s egyúttal növelte is Krisztus-
ba vetett hitüket. Mélyebb szeretetre indította õket az iránt, aki
halála által életet és halhatatlanságot szerzett az emberiségnek.
Nagy örömükre szolgált az a tudat, hogy hívõ barátaik feltá-
madnak a sírból, s örökké élhetnek majd Isten országában. 
A halottak sírhelyét borító sötétség immár eloszlott. Új fény
áradt a keresztény hitre. Krisztus élete, halála és feltámadása
újabb dicsõséget tárt fel.” (Ellen G. White: Az apostolok története, 25. fej.)

A feltámadás nem egyszerûen tanítás, hanem reménység és
vigasz, amely gyógyírként szolgált a thessalonikabeliek bána-
tára, de minden kor minden hívõ embere számára is. Vajon ta-
pasztaljuk-e a saját életünkben ennek a legfõbb ígéretnek és
várakozásnak a megelevenítõ erejét, ugyanúgy és ugyanazzal
az örömmel és hálával, mint a thessalonikabeliek és maga az
apostol is: „Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás
nyereség… Mert szorongattatom e kettõ között, kívánván el-
költözni és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb.”
(Fil 1,21–23) (Természetesen nem azonnali találkozásra gon-
dol itt, hanem arra, hogy a halál utáni következõ tudatos pil-
lanata a feltámadás és a Megváltójával való találkozás lesz.)

Az e heti adomány a Reménység Alapítványt (Nágocs) 
támogatja.
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A kicsi gyermekeket szent angyalok helyezik anyjuk karjába.
Barátok, akiket régen elszakított egymástól a halál, újra talál-
koznak, hogy soha többé ne váljanak el.  A Megváltó boldog,
hogy a dicsõség országában láthatja a gyötrelme és megalázta-
tása árán megmentett embereket…

Ebben az életben csak ízlelgetjük a megváltás csodáit. Mély-
ségesen elgondolkozhatunk azon a szégyenen és dicsõségen,
életen és halálon, igazságon és irgalmasságon, amely a keresz-
ten találkozott, de a legnagyobb erõfeszítéssel sem tudjuk tel-
jesen felfogni, mit is jelent. A megváltó szeretet hosszúságáról
és szélességérõl, mélységérõl és magasságáról csak némi fogal-
mat alkothatunk. Amikor a megváltottak úgy látnak, amint Is-
ten látja õket, és úgy ismernek, ahogy Isten ismeri õket, akkor
sem fogják teljesen megérteni ezt a szeretetet. De az örök
korszakokon át újabb és újabb igazságok tárulnak fel a csodál-
kozó és elragadtatott értelem elõtt. Amikor a földi bajok, fáj-
dalmak és kísértések elmúlnak és okaik is megszûnnek, Isten
népe akkor is tisztán és világosan fogja tudni, hogy megváltá-
sának mi volt az ára.” (Ellen G. White: A nagy küzdelem, 41. fej.)

(Mivel az apostol szempontja a kifejtés során a találkozás és
a közösségre jutás Isten Fiával, ezért nem említi az üdvtörté-
net más eseményeit, amelyek az elsõ feltámadás után követ-
keznek: az ezeréves ítéletet, a gonoszok feltámadását és meg-
ítéltetését, a Föld újjáteremtését és az igazak általi birtokbavé-
telét. A célja csupán a Jézus visszajövetelével kapcsolatos fél-
reértések tisztázása, hiányosságok pótlása.)

6 Mit tanácsol az apostol a gyülekezetnek, miután megerõ-
sítette õket a bibliai tanításban és Isten ígéretében?

„Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel.” (1Thess
4,18)
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mutatta, milyen események elõzik meg az Emberfia megjele-
nését az ég felhõiben. Ezért nem tartotta szükségesnek, hogy
errõl bõvebben írjon nekik. De kifejezetten utalt elõbbi taní-
tásaira…” (Ellen G. White: Az apostolok története, 25. fej.)

Máté evangéliuma 24. fejezetében Megváltónk arra a kérdés-
re válaszolt, hogy „mikor lesznek meg ezek, és milyen jele lesz
a te eljövetelednek és a világ végének?”. Miután részletesen fel-
sorolta a jeleket és eseményeket, hangsúlyozta, hogy a látvá-
nyos elõjelek ellenére is meglepetésként éri majd a világot a
visszatérése. Nem azért fog így történni, mert Isten lopva, raj-
taütésszerûen akar lecsapni a bûnös emberiségre, épp ellenke-
zõleg: minden lehetséges módon (igéje és népe által) figyelmez-
tetni és felkészíteni akar mindenkit erre az eseményre és az azt
követõ végsõ számadásra. Azonban az emberek többsége – és
köztük a hitvalló keresztények sokasága is – közömbös az elõ-
re megjövendölt jelek és más létfontosságú igazságok iránt. Pe-
dig az idõk jeleinek jó része alkalmas arra, hogy különösebb
Biblia-ismeret nélkül is elgondolkodásra és a baljósnak ígérkezõ
jövõvel való foglalkozásra késztessen. Mégis kevesen törõdnek
ezzel, mert más dolgok kötik le a többség figyelmét: az élet örö-
mei és gondjai (Lk 21,34), az újdonságok és események (lásd a
nagy vacsoráról szóló példázatban a meghívottak mentegetõzé-
sét). Mivel Sátán a legkülönbözõbb csalásokkal képes megbabo-
názni és lekötni embertömegek figyelmét, vigyáznunk kell, ne
engedjük, hogy törekvéseivel a mi életünkben is célt érjen!

„Igen jól tudjátok ti magatok…” – ezt akár nekünk is írhat-
ták volna, hiszen szinte kívülrõl ismerjük a jeleket, az általuk
felvázolt események sorrendjét. De vajon ez önmagában ne-
vezhetõ-e tudásnak? „Jól tudni” többet jelent ennél: vizsgál-
juk meg a saját életünket, hogy az idõk jeleinek ismerete és be-
teljesedésük bizonyságai, amelyek fellegekként vesznek körül
bennünket (Zsid 12,1), mennyire befolyásolják a hétköznapi
élethelyzetekben hozott döntéseinket?

VIII. TANULMÁNY – 2012. AUGUSZTUS 25. 

A végsõ események
(1Thess 5,1–11)

A negyedik fejezet végén az apostol a feltámadás remény-
ségét tárta a levél olvasói elé, mert a thessalonikai gyüle-

kezetben félreértések uralkodtak ezen a téren. Az ötödik feje-
zetben folytatja a végsõ eseményekkel kapcsolatos gondolat-
menetet, és a felkészülés fontosságára hívja fel a figyelmet.

1 Milyen hasonlattal érzékelteti az apostol, hogy az Úr nap-
ja váratlanul jön majd el a világra? Hol találkozunk még

ezzel a hasonlattal az Újszövetségben? Szükségszerû-e, hogy
ez az esemény meglepetésszerûen érje az emberiséget?

„Az idõkrõl és idõszakokról pedig, atyámfiai, nem szükséges
írnok néktek, mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az
Úr napja úgy jõ el, mint a tolvaj éjjel.” (1Thess 5,1–2)

„Jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, az éjszaka melyik
szakában jõ el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy há-
zába törjön. Legyetek készen ti is, mert amely órában nem
gondoljátok, abban jõ el az embernek Fia.” (Mt 24,43–44)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Amikor Pál Thessalonikában munkálkodott, az idõk jelei-
vel kapcsolatos kérdéseket alaposan kifejtette. Részletesen be-
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Az apostol szavai szerint éppen akkor köszönt világunkra a
végsõ, visszafordíthatatlan vajúdás, amikor az emberiség kez-
di azt hinni, hogy sikerült önerõbõl felülkerekednie a pusztu-
lással fenyegetõ jelenségeken, orvosságot találtak a problé-
mákra, és megkezdõdhet az emberi várakozások szerint idilli
jövõ korszaka. Az ihletett kinyilatkoztatás a végidõ legfõbb
félelmei és szükségletei között a békesség és a biztonság hiá-
nyát jelöli meg. A békesség, a háborúval ellentétes, kívánatos
állapot mindig is értékes volt. A biztonság fogalma azonban
modernnek számít. Olyan korban élünk, amikor már nem fel-
tétlenül kell egy hadszíntéren jelen lenni ahhoz, hogy áldozat-
tá váljon valaki. A terrorcselekmények korában, amikor sehol
sincs teljes biztonság, különös jelentõséget kapnak a közel
kétezer évvel ezelõtt leírt szavak (s ez közvetve megint csak 
a Biblia ihletett voltát bizonyítja). Azért olyan értékes éppen
a béke és biztonság a vég idején, és azért jelent majd mérföld-
követ a jövõ iránti várakozás szempontjából is, mert korunk
emberének ilyen sajátos félelmek árnyékában kell élnie. 

A „szülési fájdalom” nemcsak a szenvedés és az azt követõ
végsõ szabadulás miatt alkalmas jelkép, hanem azért is, mert
az Úr napja – a Biblia kijelentései alapján – nem egy naptári na-
pot jelöl, hanem egy idõszakot, amely közvetlenül megelõzi
Jézus Krisztus visszatérését, s egymást gyorsan követõ esemé-
nyek alkotta folyamatot foglal magában.

3 Milyen két alapvetõ csoportra oszthatók az emberek
Krisztus várása szempontjából? Milyen magatartás kö-

vetkezik az egyik vagy a másik csoporthoz tartozásból?

„De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap
tolvaj módra lephetne meg benneteket. Ti mindnyájan vi-
lágosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjsza-
káé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk azért, mint egyebek,

2 Milyen hasonlattal érzékelteti még az apostol az eljöven-
dõ események váratlanságát? Milyen ellentmondásra hív-

ja fel a figyelmet?

„Amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hir-
telen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a ter-
hes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek.”
(1Thess 5,3)

„Ezt mondta ugyanis az Úr: A félelemnek, rettentésnek sza-
vát hallottuk, és nincs békesség. Kérdezzétek meg csak és
lássátok, ha szül-é a férfi? Miért látom minden férfi kezét
az ágyékán, mintegy gyermekszülõét, és miért változtak
orcáik fakósárgára? Jaj! Mert nagy az a nap, annyira, hogy
nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje az Jákóbon, de
megszabadul abból!” (Jer 30,5–7)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A szülõ asszony képével, gyötrelmével pozitív és negatív
összefüggésben egyaránt találkozunk a végidõ prófétikus ese-
ményeivel összefüggésben. 

Mindenki számára gyötrelmes idõszak lesz ez, de nem mind-
egy, milyen okból és milyen végkifejlettel: az egyik csoport Is-
ten büntetéseit viseli magán és sorsa reménytelenségbe fullad,
a másik támadtatik ugyan a gonosz erõitõl, és megvívja belsõ,
lelki harcát is a bûnnel szemben, de végül üdvösségre jut, azaz
a küzdelme nem marad gyümölcstelen: „Az asszony, amikor
szül, szomorúságban van, mert eljött az õ órája: de amikor
megszüli a gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm
miatt, hogy ember született e világra. Ti is azért most ugyan
szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és
örülni fog a szívetek, és senki el nem veszi tõletek a ti öröme-
teket.” (Jn 16,21–22)
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„Ma is sokan élnek a földön, akik behunyják a szemüket
olyan jelek elõtt, amelyeket Jézus adott az embereknek, hogy
figyelmeztesse õket az újbóli eljövetele elõtti idõkre. Minden
aggodalmukat elaltatják, s közben a végidõk jelei gyorsan tel-
jesednek, és a világ rohamosan közeledik ahhoz az idõpont-
hoz, amikor az Emberfia megjelenik az ég felhõiben. Pál arra
tanít, hogy nagy bûn közönyösen viselkedni azokkal a jelek-
kel szemben, amelyek megelõzik Jézus Krisztus visszajövetel-
ét. Aki ezt a mulasztást elköveti, azt az éjszaka és a sötétség
gyermekének nevezi. A buzgókat és ébereket ekképpen báto-
rítja: »De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a
nap tolvaj módra lephetne meg titeket!«

Az apostol tanításai korunk gyülekezete számára is rendkí-
vül fontosak. Arra van szükségünk, hogy a közeledõ vég elõtt
rendkívül mélyen hassanak ránk Pál szavai: »Mi azonban, akik
nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hit és szere-
tet mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösség reménységébe.
Mert nem haragra rendelt minket Isten, hanem arra, hogy üd-
vösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aki
meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk,
együtt éljünk õvele.«

Az éber keresztény egyszersmind munkálkodó keresztény.
Amennyire tõle telik, igyekszik közremûködni az evangélium
terjesztésében. Amilyen mértékben növekszik szeretete Meg-
váltója iránt, ugyanolyan mértékben növekszik szeretete em-
bertársai iránt is.” (Ellen G. White: Az apostolok története, 25. fej.)

4 Mire rendeltettünk? Miképpen meríthetünk erõt ennek a
tudatából?

„Nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üd-
vösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.”
(1Thess 5,9)

A VÉGSÕ ESEMÉNYEK * 89

hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éj-
jel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi
azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöl-
tözve a hit és szeretet mellvasába, és sisak gyanánt az üd-
vösség reménységébe.” (1Thess 5,4–8)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A sötétség és világosság fogalmát Jézus Krisztus is használ-
ta ennek a különbségnek az érzékeltetésére: „Ez pedig a kár-
hoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább
szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekede-
teik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik,
gyûlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy a cse-
lekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi,
az a világosságra megy, hogy a cselekedetei nyilvánvalókká le-
gyenek, hogy Isten szerinti cselekedetek.” (Jn 3,19–21)

Az elõzõ tanulmányban találkoztunk azzal a bibliai tanítás-
sal, hogy a halál állapota csupán alvás. Ez azonban fordítva is
igaz: aki átvitt értelemben alszik, és nem vesz tudomást a körü-
lötte zajló és a rá váró eseményekrõl, az az elveszés, vagyis a ha-
lál állapotában van (lásd: „Hadd temessék el a halottak a halot-
taikat, te pedig elmenvén, hirdesd Isten országát!” – Lk 9,60)

A józanság és részegség jelképe, amelyet szintén a két ember-
csoportra alkalmaz a szerzõ, a világosság és sötétség ellentétpár-
jához hasonló. Az evilági örömökbe és szórakozásokba beleme-
rülõ, józan gondolkodásra és mérlegelésre képtelen tömegek ál-
lapotát a részegséghez hasonlítja, Krisztus követõit pedig józan-
ságra szólítja fel. Nem elég távol tartani magunkat az alkohol
nyilvánvalóan kábító hatásától – a világias szemlélet, gondolko-
dás és életmód befolyásától ugyanúgy õrizkednünk kell.
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Sokan „ragadományként”, „zsákmányként” (2Kor 9,5; Fil
2,6) tekintenek a megváltásra. Szeretnék elnyerni, szeretnének
élni vele, de az indítékuk nem több az önszeretetnél. Csak
azok képesek igazi értéke szerint becsülni Isten ajándékát,
akik átélték, megtapasztalták az elveszettség és a méltatlanság
tudatát. Akik átérezték, hogy Istennek a bûnnel szemben mél-
tán érzett haragját hárította el felõlük az Üdvözítõ azon az
áron, hogy az Õrá sújtott le. Azokban, akik saját magukat is
felelõsnek érzik Jézus Krisztus haláláért, erõs vágy ébred arra,
hogy személyesen megismerjék Isten Fiát, aki ezt tette értük,
és vágynak mindenkor vele lenni. Nem zsákmányként nyúl-
nak majd az általa kínált örök javakhoz, hanem becses aján-
déknak tekintik, s minden hálájuk és érdeklõdésük az ajándé-
kozó felé fordul majd. A megtérés és Isten megismerésének
igazi fokmérõje az az igény, hogy „mindenkor az Úrral le-
gyünk” (1Thess 4,17).

A többes számú megfogalmazás egyúttal arra is utal, hogy
Isten Fiának megismerése, az Õ közelségének, a vele való kö-
zösségnek az igénye mindazokat közel vonja egymáshoz, akik
ezt a tapasztalatot átélik. Ez az igazi közösség alapja, nem a
puszta hitvallás.

6 Milyen – az elõzõ tanulmányunk végérõl már ismerõsen
csengõ – felhívással zárja gondolatmenetének ezt a sza-

kaszát Pál apostol?

„Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, ami-
képpen cselekszitek is.” (1Thess 5,11)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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Mi sem áll távolabb Istentõl, mint az a büntetni vágyó, bün-
tetni kész istenkép, amely sok emberben él róla, sokszor még hí-
võk lelkében is. Isten jól ismeri ezt a torzulásunkat, ezért üzen
prófétája által, esküvéssel adva nyomatékot mondandójának:
„Mondd nékik: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyö-
nyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtér-
jen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útjaitok-
ról! Hiszen miért halnátok meg, oh Izráel háza!?” (Ezék 33,11) 

A kiválasztás, elhívás kérdését a levél egy korábbi szakasza
kapcsán már tárgyaltuk. Isten sohasem ellenséges velünk, ha-
nem ismer bennünket, és minden lehetséges módon támogat,
hogy elérjük azt a célt, ami számunkra a legfontosabb, és amire
Õ – ha az ember hajlandó az együttmûködésre – mindenkit el
is segítene. Ilyen megerõsítés, ilyen bizonyságok láttán az egye-
dül helyes felfogás és látásmód az, amit Pál apostol egy másik
levelében fogalmaz meg nagyon ünnepélyesen: „Az igaz pedig
hitbõl él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.
De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk,
hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10,38–39)

Gondoljuk meg, hogyan tekintünk magunkra, az életünkre,
Istentõl nyert küldetésünkre! Miközben nem szabad az elbi-
zakodottság bûnébe esnünk, nagyon is szükségünk van arra a
meggyõzõdésre és bizonyosságra a sorsunkat illetõen, ami az
apostol szavaiból sugárzik.

5 Mi hárította el a haragot a fejünk fölül, s mi az egyedül
helyes válasz erre a részünkrõl?

„Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alu-
szunk, együtt éljünk õvele.” (1Thess 5,10)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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IX. TANULMÁNY – 2012. SZEPTEMBER 1. 

Gyülekezeti élet
(1Thess 5,12–28)

A levél végén a gyülekezeti életre vonatkozó általános érvé-
nyû tanácsokat, rendelkezéseket és kívánságokat olvasunk.

1 Kikkel kapcsolatban hív fel az apostol „megkülönbözte-
tett” szeretetre és megbecsülésre, és milyen indoklással

teszi ezt?

„Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, hogy becsüljétek azokat,
akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és
intenek titeket; s az õ munkájukért viseltessetek irántuk
megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben él-
jetek!” (1Thess 5,12–13)

„Õ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul,
némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul
és tanítókul.” (Eféz 4,11)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„A thessalonikai hívõket nagymértékben zavarták olyan em-
berek, akik fanatikus eszmékkel és tanokkal léptek fel közöt-
tük. Némelyek »rendetlenek voltak és nem dolgoztak«. A gyü-
lekezetet megszervezték: tisztviselõket választottak a prédiká-
torok és diakónusok személyében, azonban volt néhány önfejû
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Ahogyan a feltámadás a remény üzenete, amely alkalmas a
csüggedtek és bánkódók bátorítására, ugyanúgy a történelem
lezárulása, az Istennel való találkozás és a megbonthatatlan
közösség jövõképe is a legfõbb vigaszul szolgálhat mindany-
nyiunknak. Ezek a gondolatok tehát többek puszta igazságnál
vagy tanításnál, mert a vigasz és erõ hordozói azok számára,
akik hittel befogadják, akiknek a gondolkodásmódját és az
életszemléletét meghatározzák. Ragadjuk meg az ebben rejlõ
erõt önmagunk számára is, de a „vigasztaljátok egymást” fel-
szólításból azt is meg kell értenünk, hogy egymás támogatásá-
nak is hatalmas eszköze lehet ez a reménység. Tartsuk tehát
szem elõtt, és ismerjük fel, hogy mikor és milyen helyzetek-
ben jelenthet vigaszt embertársainknak, akik a legkülönbö-
zõbb terhekkel küzdenek.

Az e heti adomány a Sola Scriptura Teológiai Fõiskolát támogatja. 
– Hozzájárulás a közösség által fenntartott fõiskola 

mûködési költségeihez.
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„Aki megfeddi az embert, végre is inkább kedvességet talál,
mint a sima nyelvû.” (Péld 28,23)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Közvetlenül a szeretetre való felszólítás után következik az
intésre felhívás, mintegy megerõsítve, hogy a kettõ nem zárja
ki egymást. Éppen ellenkezõleg: aki szeret, az felelõsséget
érez a másikért, és nem lehet közömbös embertársának sorsa
iránt.

Nemcsak az elöljárók viselnek felelõsséget a népért, hanem
annak egyes tagjai is egymás iránt, hiszen ugyanazon az úton
indultunk el megtérésünkkor, ugyanannak az Atyának a gyer-
mekei vagyunk, és ugyanaz a Megváltó halt meg értünk és he-
lyettünk. Nem lehetünk közömbösek, amikor látjuk, hogy va-
lamelyikünk életében a közös cél elérése veszélyben forog. Ha
szükséges, akkor intenünk, figyelmeztetnünk kell egymást, a
csüggedésre hajlamosakat pedig bátorítanunk. 

Csak a Szentlélek befolyása alatt lehetünk képesek felismer-
ni, mikor jött el a feddés ideje, és mikor a bátorításé. Az apos-
tol szavai jól mutatják, milyen fontos, hogy a valós szükség-
lethez mérten szólaljunk meg, és amit mondunk, az „helyén
mondott ige” legyen (Péld 25,11). Akinek intésre van szüksé-
ge, azt inteni kell, és hiba lenne akár csak a hallgatásunkkal is
bátorítani. De fordítva is áll a törvényszerûség: az erõtlenek és
félelmes szívûek állapotán csak rontana a feddés, a hit hiányá-
nak türelmetlen számonkérése.

Az intés sok tekintetben nehezebb feladat a bátorításnál.
Sokan visszariadnak tõle, mert tudatában vannak a saját hi-
báiknak, vagy esetleg félnek a várható heves reakciótól. Õket
bátorítja Példabeszédek könyve: ha nem is rögtön, de „végre is”
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tag, aki nem akart engedelmeskedni azoknak, akik felelõs tiszt-
séget viseltek a gyülekezetben. Nemcsak jogot formáltak saját
véleményük kinyilvánítására, hanem nézeteiket nyíltan rá akar-
ták erõszakolni a gyülekezetre. Ezért irányította Pál a thessa-
lonikabeliek figyelmét a tiszteletre és megbecsülésre, amely
megilleti azokat, akikre a gyülekezet vezetõ tisztséget bízott.”
(Ellen G. White: Az apostolok története, 25. fej.)

A Lélek ajándékai különbözõek, mégis egy közös célt szol-
gálnak: „Az egész épület szép renddel rakattatván, növekedik
szent templommá az Úrban.” (Eféz 2,21) Vannak, akik olyan
talentumokat kaptak, amelyek vezetõi felelõsség betöltésére
teszik alkalmassá õket Isten mûvében. Elöljárónak lenni azon-
ban fokozott teherhordozást, fáradozást jelent, ami Isten iránt
ugyan kötelesség, de azok részérõl, akiknek ez a fáradozás a
javát szolgálja és akiknek kisebb terhek adattak, az a helyes
magatartás, ha becsülik a vezetés terhét hordozó hittestvérei-
ket, és megkülönböztetett szeretettel viseltetnek irántuk. En-
nek a szeretetnek nem csupán szavakban kell megnyilvánul-
nia, hanem olyan gyakorlati támogatás formájában is, hogy
nem szaporítják szükségtelenül a vezetõk terheit, nem patvar-
kodnak, hanem „egymással békességben élnek”. Hogy meny-
nyire nehéz vezetõnek lenni és emberekkel foglalkozni, annak
szemléletes példáját láthatjuk Mózes életében és szolgálatá-
ban. A feladat gyakran nehéz, épp ezért van szükség a gyüle-
kezet tagjainak segítségére, imáira.

2 Milyen felelõsséget viselünk egymás iránt mindnyájan, és
mire kell figyelnünk, miközben ennek eleget teszünk?

„Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket,
bátorítsátok a félelmes szívûeket, gyámolítsátok az erõtle-
neket, türelmesek legyetek mindenki iránt.” (1Thess 5,14)
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mér, ezért le kell gyõzni magunkban ezt a hozzáállást, mégpe-
dig teljes körûen: rosszat senkinek, és jót mindenkinek – a
testvéri közösségen belül, sõt kívül is.

B) „Mindenkor örüljetek!” (1Thess 5,16) 
„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örülje-
tek!” (Fil 4,4)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Sokszor nehéznek tûnik örülni, de az igék szerint ez elhatáro-
zás kérdése. A kereszténynek minden körülmények között elég
oka van az örömre, ezért szólít fel erre az apostol nyomatékosan
több levelében is. Hibánk és felelõsségünk, ha engedjük, hogy az
Isten örök ajándékaiért érzett örömöt elnyomják bennünk a mú-
ló gondok, amelyek rátelepednek a kedélyállapotunkra. Az Úr-
ban még akkor is örülhetünk, ha éppen háborúságot szenvedünk:
„Örömmel mentek el a tanács elõl, hogy méltókká tétettek arra,
hogy az Õ nevéért gyalázattal illettessenek.” (Ap csel 5,41)

C) „Szüntelenül imádkozzatok!” (1Thess 5,17)
„Mondott pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig
imádkozni kell, és meg nem restülni.” (Lk 18,1)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Szüntelenül, azaz lankadatlanul, kitartóan imádkozzunk.
Azért is kell kitartónak lennünk az imádságban, mert Isten a
várakozással sok esetben az õszinteségünket, buzgóságunkat
és kérésünk komolyságát teszi próbára. „Imádkozzatok egy-
másért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak
buzgóságos könyörgése.” (Jak 5,16)
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rájönnek azok, akiket figyelmeztettünk, hogy nem a sima nyel-
vû ember szeret igazán. Vannak olyanok is, akik kifejezetten
hajlamosak arra, hogy dorgáljanak másokat, nekik pedig ezzel
kell vigyázniuk. Nátán próféta eljárása Isten pecsétjét viselte
magán, ez legyen tehát a minta: az alkalmas idõt kivárva alkal-
mas módon inteni (2Sám 12. fej.).

Az egyik legnehezebb és legfontosabb kívánalom emberi kap-
csolatainkban a türelem megõrzése, méghozzá mindenki iránt.
Amíg ezen a földön élünk, az emberi gyengeségek mindig is
próbára fogják tenni a türelmünket, de a Mester földi élete és
szolgálata ebben a vonatkozásban is mintául szolgál. Jézus
Krisztust szemlélve azt is megérthetjük, hogy a türelmünket
sokszor éppen a hozzánk legközelebb állók teszik próbára,
amint az Õ esetében is a tanítványok – ezért ebben a körben
kell különösen vigyáznunk, õrizkednünk a türelmetlenségtõl.

3 Milyen határozott gyakorlati tanácsokat ad Pál apostol a
thessalonikabelieken keresztül minden gyülekezetnek?

Milyen kifejezés tér vissza szinte mindegyik rendelkezésben?

Gondoljuk át a következõ tanácsokat egyénileg és a közös
átvétel során is, a saját életünkre, gyülekezeti kapcsolatainkra
vonatkoztatva!

A) „Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fi-
zessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás
iránt, mint mindenki iránt.” (1Thess 5,15)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Rosszal fizetni a rosszért – ezt diktálja az emberi természet,
ráadásul még igazságosnak is tûnik. Isten azonban másként
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F) „Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!
Mindentõl, ami gonosznak látszik, õrizkedjetek!” (1Thess
5,21–22)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Megpróbálni, azaz megvizsgálni az eredetiben olvasható gö-
rög kifejezés jelentése. Pál apostol nem minden dolog kipró-
bálására buzdít ezen a helyen, mint némelyek magyarázzák,
hanem éppen ellenkezõleg: arra hívja fel a figyelmünket, hogy
semmit se fogadjunk el anélkül, hogy megvizsgálnánk, és en-
nek eredményétõl tegyük függõvé az elfogadását vagy elveté-
sét, legyen szó tanítóról, tanításról, vagy bármirõl. Attól vi-
szont, ami eleve gonosznak látszik, õrizkedjünk – vö. a „tisz-
tátalan az néktek” fogalmával az Ószövetségben.

Feltûnõ, hogy szinte mindegyik felszólításban a „minden”,
„mindenkor”, „mindenki” kategorikus fogalmaival találko-
zunk. Mi sokszor és indokolatlanul használjuk ezeket a kife-
jezéseket, rendszerint túlzó állításaink megfogalmazásakor.
Itt azonban ihletett tanácsokat olvasunk, tehát Isten kifejezett
akarata, hogy kifogások és kivételek keresése nélkül, minden
esetben és mindenkor ugyanazt a keresztényi eljárást köves-
sük. Ettõl leszünk a mennyei Atya gyermekei, akinek minden
gyermeke egyformán fontos, és minden dolgában tökéletes.

4 Hogyan foglalható össze a keresztény élet végsõ célja?
Miért bízhatunk abban, hogy ez a rendkívül magas cél

mindannyiunk számára elérhetõ?

„A békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestõl, és 
a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhe-
tetlenül õriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljö-
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D) „Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a
Krisztus Jézus által tihozzátok.” (1Thess 5,18)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A hálátlanság az emberi természet egyik legjellemzõbb és
legrútabb tulajdonsága. Az apostol Isten akaratára hivatkozva
ad nyomatékot a felhívásának, hogy a hívõk legyenek hálásak,
méghozzá mindenben, és minden körülmények között megta-
lálva erre az alapot. A hit a számunkra nem kívánatos körül-
mények elfogadásában is megmutatkozik: nem értjük, miért
engedi meg Isten, de bízunk a bölcsességében és jóságában,
hogy mindent a javunkra tesz és enged meg. Az apostol sze-
mélyes példája is alátámasztja ezt a látásmódot: „Ki ilyen pa-
rancsolatot vévén, vetette õket a belsõ tömlöcbe, és lábaikat
kalodába szorította. Éjféltájban Pál és Silás imádkozva, ének-
kel dicsõítették Istent. A foglyok pedig hallgatták õket.” (Ap
csel 16,24–25)

E) „A Lelket meg ne oltsátok! A prófétálást meg ne vessé-
tek!” (1Thess 5,19–20)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Az apostol figyelmeztette a thessalonikaiakat, hogy ne ves-
sék meg a prófétálás adományát.” (Ellen G. White: Az apostolok tör-
ténete, 25. fej.) A thessalonikai gyülekezet valószínûleg fenntar-
tással kezelte ezt a lelki ajándékot, ezért figyelmeztette õket
az apostol külön is. 

A folytatásban általános irányelveket fogalmaz meg arra
nézve, hogyan dönthetõ el, mi az elfogadható és mi nem egy
keresztény közösségben.

98 * „ISTEN AKARATA A TI SZENTTÉ LÉTELETEK”



5 Milyen formában igényli az apostol önmaga számára a
tõle távol élõ gyülekezet támogatását? Milyen felelõssé-

get helyez ezzel ránk is?

„Atyámfiai, imádkozzatok értünk!” (1Thess 5,25)

.....................................................................................................................

Az apostol tõle szokatlan módon kér is a gyülekezettõl. Ké-
rése az ima erejébe és az imákra válaszoló Isten hûségébe ve-
tett hitét bizonyítja. A levél elején már bizonyságot tett arról,
hogy õ sem szûnik meg imádkozni a gyülekezet lelki érdekeiért,
most pedig kéri, hogy a gyülekezet is tegye ezt. Tudta, hogy
ennek az áldásai nemcsak az õ életén éreztetik majd a hatásu-
kat, hanem a szolgálatán keresztül közvetve másokén is, sõt
maguk az imádkozók is épülnek majd általa.

Ebbõl a felhívásból az is kitûnik, hogy az ima ereje nem az
imádkozó személy rangján, talentumain vagy Isten mûvében vi-
selt felelõsségén mérhetõ, hanem az imádkozó õszinteségén és
istenfélelmén. Ezért is fordul az apostol teljes természetesség-
gel a gyülekezethez azzal a kéréssel, hogy emlékezzenek meg
róla, a pogányok apostoláról, és munkatársairól, akik a lehetõ
legtökéletesebben kívánják betölteni Isten iránti szolgálatukat.

Mi is vessünk számot azzal, hogy imáink mennyiben terjed-
nek túl személyes kéréseinken, és megemlékezünk-e azokról a
testvéreinkrõl, akik terheket hordoznak (vö. az 1. kérdéssel).

6 Milyen rendelkezésekkel és kívánságokkal zárul a levél?

„Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással. Kény-
szerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél min-
den szent atyafi elõtt. A mi Urunk Jézus Krisztusnak ke-
gyelme veletek!” (1Thess 5,26–28)
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vetelére. Hû az, aki elhívott titeket, és õ meg is cselekszi
azt.” (1Thess 5,23–24)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Az apostolnak gondja volt arra, hogy a thessalonikai hívek
Isten félelmében járjanak. Ezért feltárta elõttük annak szüksé-
ges voltát, hogy ezt a mindennapi életükben bizonyítsák.” (El-
len G. White: Az apostolok története, 25. fej.)

Ismét visszatér az apostol egész mondandóját összefoglaló
gondolat: „Ez az Isten akarata, a ti szentté lételetek.” (1Thess
4,3) Szentségrõl csak akkor beszélhetünk, ha az az egész lé-
nyünkre kiterjed. Nem lehetünk szentek egy dologban és tisztá-
talanok valami másban. Nem hanyagolhatjuk el a testet, vagy ép-
pen a lelket, vagy ezek bármely területét (nem összpontosíthat
az érdeklõdésünk az üzenet egyik vagy másik részterületére).
Minden téren a szentségre kell törekednünk tehát, aminek pedig
csak egyetlen mértéke van: a feddhetetlenség. „Legyetek azért
tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt 5,48) 

Ez a magas cél egyszerre vonz és visszariaszt bennünket, de
mindenképpen elérhetetlennek tûnik. Az apostol azonban
döntõ érvvel erõsíti meg minden korszak tanítványait arra
nézve, hogy ne csüggedjenek, mert a cél elérhetõ: „Hû az, aki
elhívott titeket, és õ meg is cselekszi azt.” Ne arra tekintsünk,
hogy milyen erõtlenek vagyunk, mert az életszentség nem a
mi munkánk eredménye lesz, hanem Isten végzi el bennünk.
Õ képes rá, és hûséges, hogy meg is tegye. Az apostol végig
következetes pontossággal fogalmaz, itt is szenvedõ szerkeze-
tet használ: „õriztessék meg”. Egyedül Isten hatalma képes
megõrizni bennünket a feddhetetlenségben.
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X. TANULMÁNY – 2012. SZEPTEMBER 8. 

Ígéret az üldözöttnek
(2Thess 1. fejezet)

1 Milyen hasonlóságokat és különbséget figyelhetünk meg
a két levél elején olvasható köszöntésekben?

„Pál, Silvánus és Timótheus a thessalonikabeli gyülekezet-
nek, Istenben, a mi Atyánkban, és az Úr Jézus Krisztusban:
Kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól, és
az Úr Jézus Krisztustól. Mindenkor hálaadással tartozunk
Istennek, atyámfiai, értetek, amiképpen méltó is, mivel-
hogy felettébb megnövekedett a ti hitetek, és mindnyá-
jatokban bõvelkedik az egymás iránti szeretet.” (2Thess
1,1–3)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A köszöntésekben szereplõ fõbb gondolatokat a 3. tanul-
mányban vettük számba. A bemutatkozás, a kívánságok és a
hálaadás nagyon hasonlít az elsõ levélben olvasottakra. A tar-
talmi hasonlóság nem azt jelenti, hogy az apostol csak formá-
lisan köszönti a gyülekezetet, hanem azt, hogy ugyanazokat a
dolgokat tartja kívánatosnak, és a gyülekezet ugyanazon eré-
nyei késztetik hálaadásra Isten iránt.
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Keleten szokás volt a találkozás és üdvözlés alkalmával csók-
kal is kifejezni a szeretetet és a barátságot. Júdás is ezért választ-
hatta Jézus Krisztus elfogatásakor ezt a jelet, mint amely önma-
gában nem feltûnõ. Péter apostol levele is megerõsíti, hogy a
keresztény közösségekben ez a gyakorlat volt jelen: „Köszönt-
sétek egymást szeretet csókjával.” (1Pt 5,14) Ugyanakkor nem
tehetjük minden korra nézve általános szabállyá a köszöntésnek
ezt a formáját, mert bizonyos kultúrákban visszatetszést kelt-
het, ha azonos vagy éppen eltérõ nemûek üdvözlik egymást
ilyen módon. A lényeg nem annyira a forma, hanem az, amit ab-
ban a korban kifejezett: az õszinte, nyílt elfogadást. 

Az apostol valószínûleg azért használja a levél felolvasásával
kapcsolatban a „kényszerítés” kifejezést (azaz nyomatékosan
kéri), mert lehettek olyanok a thessalonikai gyülekezetben,
akik valamiért meg akarták akadályozni az üzenetek közzé-
tételét (mivel ez az elsõ levele, valószínûleg a Timótheustól
hallott hírek késztethették arra, hogy ilyen hangsúlyos kérés-
sel zárja a levelet). Azért ragaszkodott ehhez „az Úrra nézve”,
mert a levél nem egyszerûen emberi szempontokat, hanem ih-
letett üzenetet tartalmaz.

A levél ugyanazzal a kívánsággal fejezõdik be, amellyel kez-
dõdött is. Az igazán hívõ ember a kegyelemre szorultság tu-
datában él: nem csupán az elkövetett bûnei miatt, hanem azok
elrendezését követõen is, mert tisztában van azzal, hogy a
bûnnel szembeni küzdelmében nem képes egyedül megállni.
Ezért mondják majd meggyõzõdéssel az üdvözültek: „Az üd-
vösség a mi Istenünké, aki a királyiszékben ül, és a Bárányé!”
(Jel 7,10) Ez az, amit nem értettek a farizeusok, akik járandó-
ság szerint várták az üdvösséget.

Az e heti adomány a médiaosztályt támogatja. 
– Hozzájárulás a közösség által terjesztett hanganyagok készítéséhez 

és az osztály mûködtetéséhez.
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Békességesen tûrni, vagyis állhatatosan kitartani lázongás, zú-
golódás nélkül, és önként alatta maradni a tehernek (ez a kife-
jezés eredeti jelentése), amit pedig letehetnénk, ez a keresz-
tény egyik legfõbb erénye. Az evangélium összefüggésében ez
annyit jelent, hogy kényszer hatására sem adni fel a hitet, és
közben megõrizni a lelki békét. Ez volt az õ próbájuk is, és
Jelenések könyve szerint ez lesz a végidõ hívõ népének nagy
próbája is.

A bûn történelme tele van szenvedéssel. Noha mindnyájan
ösztönösen visszariadunk még a gondolatától is (lásd Jézus
Krisztus imáját a Getsemáne-kertben: „ha lehetséges, múljék
el tõlem e pohár”), aki a hitéért szenved, annak megvan az a
kiváltsága, hogy nem értelmetlenül és nem hiába éli át a meg-
próbáltatásokat, hanem Isten országáért, a nemes és örök cé-
lért, és fõként az Õ dicsõségére. Az apostol szavai szerint az
üldöztetések közepette tanúsított kitartás és bátor hit annak
bizonyságául is szolgál majd, hogy Isten igazságosan jár el,
amikor a hívõt üdvösségre méltónak ítéli.

3 Mivel erõsíti Pál apostol az üldözötteket a kitartásban?
Mikor várható igazságtétel a történelem során elszenve-

dett jogtalanságok és igazságtalanságok miatt?

„Igazságos dolog Isten elõtt, hogy szorongattatással fizessen
azoknak, akik titeket szorongatnak. Néktek pedig, akik
szorongattattok, nyugodalommal, mivelünk együtt, ami-
kor megjelenik az Úr Jézus az égbõl az õ hatalmának an-
gyalaival.” (2Thess 1,6–7)

„Kiáltottak nagy szóval: Uram, te szent és igaz, meddig nem
ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon,
akik a földön laknak? Akkor adattak azoknak egyenként
fehér ruhák; és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig
nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az õ szolgatársaik-
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2 Mi volt a jelek szerint a legfõbb próbatétel a thessaloni-
kai gyülekezet életében? Milyen erényekre van szükség

ilyen helyzetben, és mi adhat erõt az elhordozásához? Mit bi-
zonyít a próbákban való helytállás?

„Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten
gyülekezeteiben, a ti kitartásotok és hitetek felõl, minden
üldöztetésetek és szorongattatásotok között, amelyeket
szenvedtek: bizonyságául Isten igazságos ítéletének, hogy
méltóknak ítéltessetek az Isten országára, amelyért szen-
vedtek is.” (2Thess 1,4–5)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A jelek szerint az apostol távozása óta eltelt idõ alatt sem
lankadt az evangéliummal szembeni ellenségeskedés és az ül-
döztetés heve Thessalonikában. Sátán sok esetben váltogatja a
módszereit, és ahol a nyers erõszakkal nem ér célt, ott belsõ
meghasonlás, viszály támasztásához vagy valamilyen megté-
vesztéshez folyamodik. Ebben az esetben a gyülekezet bõvel-
kedett az egymás iránti szeretetben, tehát belülrõl nem tudta
megbontani az egységüket, ezért külsõ szorongattatással pró-
bált nyomást gyakorolni rájuk, és megtörni õket. A tartósan
fennálló külsõ támadás sok esetben komolyabb próbatételt je-
lent, mint az ellenség néhány heves rohama. Ilyen körülmé-
nyek között különösen nagy a kitartás és a hit jelentõsége,
ezért is hangsúlyozza az apostol, hogy „dicsekszik” a gyüleke-
zettel, mert a körülmények és az eltelt idõ bebizonyították,
hogy ezekben a keresztény erényekben is bõvelkednek.

A kitartásnak fordított görög kifejezés azonos azzal, amit
Jel 14,12-ben olvasunk: „Itt van a szentek békességes tûrése…”
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megpecsételtetett, nincs miért várni tovább, kezdetét veheti
az Úr napja és Isten igazságos büntetése a bûnnel és a megátal-
kodott bûnössel szemben, a hét csapás formájában.

4 Kiket és miért ér majd utol Isten ítélete Jézus Krisztus
megjelenésekor? Mihez lesz hasonlítható a megjelenendõ

dicsõség?

„Tûznek lángjában, aki bosszút áll azokon, akik nem ismerik
Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus
Krisztus evangéliumának. Akik meg fognak lakolni örök
veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az õ hatalmának di-
csõségétõl, amikor eljõ majd, hogy megdicsõíttessék az õ
szentjeiben, és csodáltassék mindazokban, akik hisznek
(mivelhogy a mi tanúbizonyságunknak hitele volt nála-
tok) ama napon.” (2Thess 1,8–10)

„Az õ feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú,
mint a hó, és szemei olyanok, mint a tûzláng, és lábai ha-
sonlók voltak az izzó fényû érchez, mintha kemencében
tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan, mint a sok vi-
zek zúgása.” (Jel 1,14–15)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A „tûznek lángja” arra a hatalomra és dicsõségre utal, amely-
ben Jézus Krisztus a visszatérésekor megjelenik majd, aho-
gyan megígérte (Mt 26,64). A dicsõségnek ez a mi fogalmain-
kat messze meghaladó megnyilvánulása a próféták szerint
egyedül a tûzhöz hasonlítható, ami egyúttal megemésztõ ere-
jû is. Az apostol is hangsúlyozza, hogy „az Úr ábrázatától”,
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nak, mind az õ atyjukfiainak száma, akiknek meg kell
öletniük, amint õk is megölettek.” (Jel 6,10–11)

„Azon a napon, azt mondja a Seregek Ura, amelyet én szer-
zek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nékik, amint ki-ki
kedvez a maga fiának, aki szolgálja õt. És megtértek és
meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz kö-
zött, az Istent tisztelõk és az õt nem tisztelõk között.”
(Mal 3,17–18)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

E világ fejedelme Sátán (Jn 12,31), ezért marad annyi go-
noszság büntetlenül, ezért van tele a világ igazságtalansággal.
Isten azonban nem felejt. Megenged dolgokat és vár, de ez
nem azt jelenti, hogy nem tartja számon az elkövetett igazság-
talanságokat, és hogy nem jön el a számadás ideje. Pál apostol
szavai szerint Jézus Krisztus dicsõséges eljövetelekor az igaz-
ság ideje is eljön. Ezt követõen mindenki elveszi majd a jutal-
mát „a szerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy go-
noszt” (2Kor 5,10). Erre az idõre elõre tekintve meríthet erõt
a hívõ a jelen küzdelmeinek és méltánytalanságainak elhordo-
zásához.

A Jelenések könyvébõl származó idézet azt érzékelteti,
hogy Isten is jól látja az emberi történelem kiáltó igazságtalan-
ságait, de az isteni bölcsességgel készített üdvterv miatt még
várni kell arra, hogy ünnepélyesen megítélje azokat. A mala-
kiási igébõl pedig azt is megérthetjük, hogy az utolsó nemzedék
még a jelen történelem keretei között meg fogja tapasztalni, mi-
lyen az, amikor Isten végre beavatkozik, és látható módon kü-
lönbséget tesz az igaz és a gonosz között. A kegyelemidõ le-
jártát követõen tehát, amikor már mindenki sorsa eldõlt és

106 * „ISTEN AKARATA A TI SZENTTÉ LÉTELETEK”



„meg fognak lakolni” azért, amit választottak. A másik cso-
porthoz tartoznak azok, „akik hisznek”, hitelt adtak Krisztus
apostolainak és az általuk képviselt üzenetnek.

5 Miért imádkozik, mit kér az apostol a gyülekezet érdeké-
ben Istentõl?

„Imádkozunk is mindenkor értetek, hogy a mi Istenünk
méltóknak tartson benneteket az elhívásra, és töltsön be
titeket a jóban való teljes gyönyörûséggel, és a hit hatha-
tós munkálásával.” (2Thess 1,11)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az elhívásnak akkor van értelme, ha célba is ér az ember. Is-
ten az, aki ezt végül mindnyájunk életében meg fogja ítélni.
Az apostol azért imádkozik, hogy a thessalonikaiak körében
megkezdett munkáját végül Isten el tudja fogadni, és ennek
érdekében Õ maga töltse be a gyülekezetet a jó cselekvésének
örömével, és olyan hittel, amely cselekedetekben ölt testet.

Az elhívásunk szent életre szól, és a világ szokásaitól, érték-
rendjétõl való elkülönülésre. Ennek végsõ jutalma ugyan még
várat magára, de a jó cselekvésében, az igaz életben már most
is megtalálhatjuk a teljes örömet. A Krisztussal való találko-
zás, a szent, emelkedett életcélok elfogadása egészen más ér-
tékrendre segíti el bennünket. Úgy tudunk látni, ahogyan Õ,
és egyet tudunk érteni kijelentésével: „Az én igám gyönyörû-
séges, és az én terhem könnyû.” (Mt 11,30) Ugyanazt a dol-
got, élettapasztalatot, feladatot egészen másként értékeli a
megtért és a megtéretlen ember.
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vagyis arcától, tekintetétõl, a lényébõl sugárzó dicsõség láttán
fognak meglakolni a gonoszok, mert az elviselhetetlen lesz
számukra.

A bosszúállás kifejezés használata Istennel összefüggésben
sokakat zavar, sõt megütköztet. A mi fogalmaink szerint ez
valamiféle önkényes, indulatból fakadó elégtételt takar. A gö-
rög szövegben szereplõ szó azonban csak annyit jelent, hogy
igazságot szolgáltat, a megérdemelt ítéletet végrehajtja. Tehát
nem arról van szó, hogy Isten indulatból cselekszik, mert el-
fogyott a türelme, amiért az övéit bántják, hanem érvényt sze-
rez a büntetésnek, amelyet a gonoszok megszolgáltak, és ami
már régóta halasztódott.

Pál nem a gonoszokkal szembeni bosszúvágyat akarja táp-
lálni a hívekben, hiszen az nagyon is emberi vonás lenne.
Azért hangsúlyozza a jövendõbeli igazságszolgáltatás tényét,
mert tapasztalatból tudja, hogy sokszor a fizikai szenvedésnél
is jobban fáj a jogtalanság, az igazságtalanság. Meg akarja erõ-
síteni a gyülekezetet egyrészt Isten szeretetében, amiben a
próbák és a kényszerû várakozás ideje sem szabad, hogy meg-
ingassa õket. „Aki titeket bánt, az õ szeme fényét bántja.”
(Zak 2,8) Ezt maga Jézus Krisztus is megerõsítette, amikor a
földön járt, de azt is hangsúlyozta, hogy ez a szeretet sokszor
várakozik, amit a hívõnek türelemmel kell hordoznia: „Hát Is-
ten nem áll-é bosszút az õ választottaiért, akik õhozzá kiálta-
nak éjjel és nappal, ha hosszútûrõ is irántuk?” (Lk 18,7 – itt az
eredetiben ugyanaz a kifejezés szerepel, mint a thessalonikai
levél 4. versében). Másrészt a számonkérés és igazságszolgál-
tatás bizonyosságával vigasztalta õket szorongattatásaik köze-
pette. „Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem
adjatok helyet ama haragnak, mert meg van írva: Enyém a
bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.” (Rm 12,19)

Két csoportról ír az apostol: Az egyik, amelynek tagjai
„nem ismerik Istent”, noha ismerhetnék, és „nem engedel-
meskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának”. Õk
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mölcse. Bebizonyosodik, hogy nem hiába tervezte el Isten a
megváltás mûvét, nem hiába munkálta türelmesen, kegyelme-
sen, a háttérben maradva a történelem korszakain át, és nem
volt hiábavaló az Üdvözítõ földi élete, küzdelme, szenvedés-
sel teljes halála sem. A megváltottak seregének puszta léte is
azt dicsõíti, aki ilyen áron mentette meg õket. Krisztuséhoz
hasonlóvá vált jellemük pedig megmentõ kegyelmén túl az is-
teni jellem szépségének és dicsõségének a visszatükrözõdése
is lesz. 

Földi életünk során mindenkor mindenben Isten megdicsõ-
ítésének keresése legyen a célunk és vezérelvünk. Ez igaz a
leghétköznapibb feladatainkra, idõtöltésünkre vonatkozólag
is, de ha a körülmények úgy hozzák, és Teremtõnk az Õ böl-
csességében megengedi, akkor akár az Isten nevéért elszenve-
dett üldözések során tanúsított magatartásunkra nézve is. Az
a helyes megközelítés, amit az apostoloktól látunk: „Öröm-
mel mentek el a tanács elõl, hogy méltókká tétettek arra, hogy
az Õ nevéért gyalázattal illettessenek.” (Ap csel 5,41)

Az e heti adomány az irodalmi alapot támogatja. 
– Hozzájárulás a Bibliaiskolák Közössége Könyvkiadónál 

megjelentetett kiadványok és a kiadó mûködési költségeihez.
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Mi is tegyük fel magunknak a kérdéseket: 
– Mennyire érzem személyesnek az elhívásomat Istentõl?
– Vágyom-e Õhozzá tartozni és megfelelni ennek az elhí-

vásnak olyan áron is, hogy a világgal szakítanom kell? 
– Vonz-e az életszentség, vagy csak az üdvösség feltételét lá-

tom benne? 
– Megtapasztaltam-e már, hogy amit korábban tehernek

éreztem, annak a végzése, avagy az Istentõl eltávolító dolgok-
ról való lemondás most gyönyörûség számomra Krisztusért?

6 Mi legyen a vezérlõ elv Krisztus tanítványának az életé-
ben?

„Dicsõíttessék meg a mi Urunk, Jézus Krisztus neve benne-
tek, és ti is õbenne, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus
kegyelmébõl.” (2Thess 1,12)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Jézus elmarasztalta korának tanítóit: „Mi módon hihettek
ti, akik egymástól nyertek dicsõséget, és azt a dicsõséget,
amely az egy Istentõl van, nem keresitek?” (Jn 5,44) Az igazi
dicsõség az, amikor az ember Istent igyekszik megdicsõíteni,
az embert pedig Isten dicsõíti meg azáltal, hogy elfogadja
gyermekének, és szent jellemében részesíti. 

Már a 10. versben is érintette az apostol ezt a gondolatot:
„Amikor eljõ majd, hogy megdicsõíttessék az õ szent-
jeiben…” Jézus Krisztus visszajövetelekor válik majd minden
szem számára láthatóvá megváltói munkájának értéke, amikor
az üdvözülendõk hatalmas seregében megtestesül annak gyü-
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reménységét fejezte ki, hogy õ maga megéri az Üdvözítõ visz-
szajövetelét… Pál tehát második levelében igyekezett tanításai-
nak ezt a hamis értelmezését helyreigazítani, és álláspontját
megvilágítani… Az apostol kéri õket, hogy szavait ne magyaráz-
zák félre. Ne tanítsák azt, hogy õ külön kinyilatkoztatás által fi-
gyelmeztette a thessalonikaiakat Krisztus azonnali visszajövete-
lére. Az ilyen állítás alkalmas arra, hogy hitbeli zavart idézzen
elõ, mert a csalódás igen gyakran teljes hitetlenséghez vezet. Pál
intette a testvéreket, hogy az ilyen üzenetet ne fogadják úgy,
mintha tõle származna.” (Ellen G. White: Az apostolok története, 25. fej.) 

Milyen gazdag Sátán csalásainak a tárháza! Ma, amikor kü-
szöbön áll Jézus visszajövetele és a történelem lezárulása, azt
akarja elhitetni a világgal, sõt ha lehet, a hívõkkel is, hogy „ha-
logatja még az én uram a hazajövetelt” (Mt 24,48). Akkoriban
pedig – éppen a thessalonikabeliek buzgóságát, hitét kihasz-
nálva – idõ elõtti Krisztus-várásba akarta belehajszolni õket,
aminek fájdalmas csalódás lett volna a következménye. Min-
dent, még az önmagában nemes és igaz várakozásokat is meg-
próbálja felhasználni a saját céljai elérésére.

A „nékünk tulajdonított levél” említése azt jelzi, hogy az
apostoli korban hamis iratokkal is megpróbálták félrevezetni
az újonnan létrejött gyülekezeteket. Nemcsak nyílt ellensé-
geskedéssel kellett tehát megküzdeni az evangélium terjeszté-
se során, hanem a csalárd eszközökhöz folyamodó hamis atya-
fiakkal is (2Kor 11,26).

2 Milyen szükségszerûen bekövetkezõ üdvtörténeti ese-
ménnyel és idõszakkal nem számoltak azok, akik Pál ko-

rában várták az adventet? Honnan ismerhette az apostol ilyen
bizonyossággal az üdvtörténet menetrendjét? Hol keresendõ
az általa bemutatott Isten-ellenes hatalom a felsorolt ismérvek
alapján?
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XI. TANULMÁNY – 2012. SZEPTEMBER 15.

Jövendölés a szakadásról    
és az Antikrisztusról 

(2Thess 2. fejezet)

A levél folytatásában a Biblia egyik nagy, átfogó próféciá-
ját olvashatjuk a történelemrõl. A többi kilencet Dániel

és Jelenések könyvében (mindkettõben négyet), valamint Má-
té evangéliuma 24. fejezetében találjuk.

1 Milyen várakozás élt a thessalonikabeli gyülekezet egyes
tagjaiban? Milyen veszélyt rejthet magában ez az önma-

gában pozitív hozzáállás is?

„Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus
eljövetelére és a hozzá leendõ egybegyûlésünkre nézve,
hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektõl, 
se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se
nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a
Krisztusnak ama napja.” (2Thess 2,1–2)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„A thessalonikaiakhoz írott elsõ levélben a Krisztus visszajö-
vetelérõl szóló szavak teljes összhangban álltak az apostol ko-
rábbi tanításaival. De néhányan félreértették: szerintük Pál azt a
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Dániel könyve 12. fejezete a végidõrõl szól, amint az elsõ ver-
sébõl egyértelmûen kiderül: „És abban az idõben felkél Mihály,
a nagy fejedelem… és abban az idõben megszabadul a te néped,
aki csak beírva találtatik a könyvben.” A 7. vers tanúsága szerint
csak azután végeztethetnek el „mindezek”, azaz a végidõnek a
fejezetben leírt eseményei, miután a középkor nagy egyházi ha-
talma elvégezte megjövendölt munkáját, és teljhatalmának idõ-
szaka letelik. 1798 tehát egyszerre jelenti az 1260 éves középkori
hatalmi idõszak végét és a végidõ kezdetét is. 

Dániel könyve 8,14 jövendölése a 2300 éves idõszakról szin-
tén kapaszkodót jelenthetett már az apostoli korban is arra néz-
ve, hogy jelentõs idõ van még hátra a történelembõl. A 2300
éves jövendölésre épülõ, azzal azonos idõben kezdõdõ 490
éves prófécia (Dn 9,24–27) beteljesedése jól ellenõrizhetõ volt
Jézus Krisztus halálát követõen (lásd a 70 hétbõl az utolsó hét
eseményeit, a Messiás halálát, a szövetség megerõsítését 2x3,5
éven át, részben a saját szolgálata, részben a tanítványai szol-
gálata révén). Egy olyan, az Ószövetséget ismerõ, zsidó szár-
mazású keresztény, mint Pál apostol, biztosan tisztában volt
ezek jelentésével, és már csak ezért sem várhatta Jézus megje-
lenését a saját korára. Ezt bizonyítja közvetve az is, hogy a
Krisztussal vágyott mielõbbi találkozását csak a halál és az azt
követõ nyugvás tapasztalatán túl tudta elképzelni: „Mert szo-
rongattatom e kettõ között, kívánván elköltözni és a Krisztus-
sal lenni…” (Fil 1,23) Az Írásokban kevésbé járatos, a pogány-
ságból megtért hívõk körében azonban elképzelhetõ, hogy
voltak olyanok, akiket túlfûtött a lelkesedés, és arra ragadtat-
ták magukat, hogy kedvenc elméletüket Pál tekintélyére hivat-
kozva is megtámogassák.

A levél címzettjei hibáztak, amikor nem számoltak azzal,
aminek még az üdvtörténet szerint be kell teljesednie. Mi pe-
dig akkor hibázunk, ha nem vesszük figyelembe, hogy már az
itt leírtak is bekövetkeztek az eltelt közel kétezer év során,
ezért fölöttébb közel van hozzánk az üdvösség.
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„Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön
az el addig, mígnem bekövetkezik elõbb a szakadás, és
megjelenik a bûn embere, a veszedelem fia, aki ellene veti
és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy is-
tentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül
be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt muto-
gatván magát.” (2Thess 2,3–4)

„Megesküdött az örökké élõre, hogy ideig, idõkig és fél idõig,
és amikor elvégzik a szent nép erejének rontását, mind-
ezek elvégeztetnek.” (Dn 12,7)

„A tíz szarv pedig ez: Ebbõl az országból tíz király támad, és
más támad utánuk, és az különb lesz, mint az elõbbiek, és
három királyt fog megalázni. Sokat szól a Felséges ellen,
és a magasságos egek szentjeit megrontja, s véli, hogy
megváltoztatja az idõket és a törvényt; s az õ kezébe adat-
nak ideig, idõkig és fél idõig.” (Dn 7,24–25)

„Igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek,
ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre.”
(2Pt 1,19)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Krisztus eljövetele elõtt… a vallási életben fontos, a prófé-
ták által elõre megjövendölt események mennek végbe… Ha-
tározottan megállapítja, hogy elõbb egy lelki hatalom – ame-
lyet Dániel próféta oly világosan leír – lép fel, és Isten népe 
ellen folytat harcot. Amíg ez a hatalom romlást hozó, istenká-
romló munkáját be nem végezte, a gyülekezet hiába várja Urá-
nak eljövetelét. »Nem emlékeztek-é, hogy megmondottam
néktek ezeket, amikor még nálatok voltam?« – kérdezte tõlük
Pál.” (Ellen G. White: Az apostolok története, 25. fej.)  
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Emlékezteti a thessalonikabelieket, hogy ezekrõl is beszélt
nekik személyesen. Csodálhatjuk, milyen alapos munkát vég-
zett, és hogyan igyekezett minden tekintetben, a próféciák vo-
natkozásában is felvértezni hallgatóit a bibliai tanításokkal a
rendelkezésére álló rövid idõ alatt. Azt is megtanulhatjuk eb-
bõl, hogy a leglelkiismeretesebb tanítás ellenére is megtörtén-
het, hogy valami elkerüli a hallgatók figyelmét, vagy összeza-
varja õket. Emiatt nem kell a tanítónak elcsüggednie, hanem
elég, ha emlékeztet a korábban elhangzottakra.

Az apostol megállapítása szerint már a saját korában is léte-
zett az a jelenség (hamis tanítások + hamisított iratok + a tü-
relmetlenség és üldözés lelkülete stb.), amely késõbb majd a
„bûn embereként”, „törvényszegõként és törvénytaposóként”
az Isten elleni lázadás intézményes formájává válik. Mivel
azonban szükséges, hogy teljhatalmat kapjon és hatalmi té-
nyezõvé legyen a társadalomban, ezért korszakának kezdete
még várat magára, hiszen ekkoriban egy masszív pogány hata-
lom, a Római Birodalom volt a világ ura. Mivel az apostol a
thessalonikabeliekkel együtt éppen ez utóbbi fennhatósága
alatt élt, nem fogalmazhatott nyíltabban egy olyan levélben,
amelyet a nyilvánosságnak szánt. Ezért élt a lehetõséggel,
hogy a korábban körükben elmondott tanításaira hivatkozott.
Így a hívõk érthették, mirõl beszél, mások pedig vagy nem is
értették, vagy nem köthettek bele. Az apostol eljárása hason-
lít Jézus Krisztuséhoz, aki szintén kora hatalmáról szólt, amit
Õ is csak burkoltan tehetett egy olyan városban, amelyet a ró-
mai helyõrség tartott az ellenõrzése alatt: „Mikor azért látjá-
tok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyrõl Dániel pró-
féta szólt, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg)…”
(Mt 24,15) Akik a Biblia tanítását ismerik, egyszerû utalások-
ból, hivatkozásokból is megértik egymást. 

Jézus Krisztus és Pál apostol eljárásából azt is megérthetjük,
hogy Isten elvárja tõlünk a „legyetek azért okosak, mint a kí-
gyók, és szelídek, mint a galambok” (Mt 10,16) felhívás
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„Maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt
mutogatván magát.” Sokan gondolják, hogy Isten ellenségeit
az ateizmus, az Istent tagadók körében kell keresni. Az Anti-
krisztust is (1Jn 2,18–22; 4,3) nyíltan Isten-ellenes hatalom-
ként képzelik el. Pál levelébõl kiderül, hogy valójában nagyon
is vallási természetû hatalom, amely Isten templomában kere-
sendõ, ahol szó szerint Isten gyanánt mutogatja magát. Épp
ettõl igazán antikrisztusi, mert úgy lép fel Isten ellen, hogy va-
lójában – az õslázadóhoz hasonlóan – a helyére tör. „Fölébük
hágok a magas felhõknek, és hasonló leszek a Magasságos-
hoz.” (Ésa 14,14) Az „ellene”, „fölébe” és a helyébe törekvések
jelentik az antikrisztusi attitûd lényegét. 

Szintén e hatalom vallási természetét bizonyítja, hogy az
apostol szerint elõbb a hitehagyásnak kell bekövetkeznie
(nem a szakadást jelentõ skizma, hanem az apostasia szó talál-
ható ezen a helyen a görög szövegben), és csak azután jelen-
het meg „a bûn embere”.

3 Hogyan helyezte el a saját korát Pál apostol az üdvtör-
ténet eseményrendjében? Minek kellett még bekövet-

keznie, mielõtt az általa említett idõszak a kezdetét vehetné?
Miért nem fogalmazott egyértelmûbben a levelében?

„Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, ami-
kor még nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza,
amiért csak a maga idejében fog megjelenni. Mûködik már
a törvényszegés titkos bûne: csakhogy annak, aki azt még
most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.” (2Thess 2,5–7)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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Azzal együtt, hogy levelét nyilván ihletés alatt írta, csak cso-
dálhatjuk az apostol jártasságát a Bibliában. Tudta, hogy mi-
elõtt elkezdõdhetne a végidõ, amelyet Jézus Krisztus eljövete-
le zár le, elõbb le kell hanyatlania a Római Birodalomnak (lásd
Dn 7. fejezetében a negyedik állattal ábrázolt, vasfogakkal jel-
lemzett hatalmat), és a helyén támadó nemzetek között fel fog
nõni a „bûn embere, a veszedelem fia”, amelynek szintén meg-
lesz a maga 1260 éves hatalmi korszaka. A Római Birodalom-
nak pedig ekkor még bõ 400 éve volt hátra az i. sz. 473-ban be-
következett bukásáig.

4 Miben ragadható meg röviden a Római Birodalmat köve-
tõ hatalom lényege, és meddig fog fennállni?

„Akkor jelenik majd meg a törvénytaposó, akit megemészt
az Úr az õ szájának leheletével, és megsemmisít az õ meg-
jelenésének feltûnésével.” (2Thess 2,8)

„Sokat szól a Felséges ellen, a magasságos egek szentjeit
megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az idõket és a tör-
vényt.” (Dn 7,25)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Amikor minden akadály elhárul az útból, és ezzel teret kap,
akkor teljes bizonyossággal megjelenik majd „a bûn embere, a
veszedelem fia”, vagy röviden „a törvénytaposó”. A világegye-
tem békéjét egykor a mennyben kezdõdött lázadás rontotta
meg, amelynek színtere késõbb áthelyezõdött a mi világunk-
ba, és a küzdelem kezdettõl Isten törvénye körül folyik. 

„Isten törvényének megdöntésével még a menny bûntelen
lakói között próbálkozott elõször Sátán. Ez a kísérlete egy
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komolyanvételét. Minden megnyilatkozásunkkor tartsuk ezt
szem elõtt, különösen ha a próféciák kapcsán vagy más össze-
függésben a fennálló rendet érinti a mondanivalónk. 

„Nagy körültekintéssel kell eljárnunk, nehogy azt mondhassák
rólunk, hogy szembehelyezkedünk a polgári hatóságokkal…
Nem szabad úgy dolgoznunk, hogy látszólag a hazaárulás szó-
szólóiként tûnjünk fel. El kell távolítanunk az írásainkból és meg-
nyilatkozásainkból minden olyan kifejezést, amely ha önmagában
nézik, olyan látszatot kelt, mintha ellene szegülnénk a törvény-
nek és a rendnek. Mindent gondosan mérlegelnünk kell, nehogy
olyan feljegyzés szülessen rólunk, mintha hûtlenségre bátoríta-
nánk országunkkal és annak törvényeivel szemben.  Nem várják
el tõlünk, hogy szembeszálljunk a hatóságokkal. El fog jönni az
idõ, amikor a Biblia igazságának védelmezéséért árulókként bán-
nak majd velünk. De ne siettessük ezt az idõt azzal, hogy oktalan
lépéseket teszünk, amelyek felszítják a gyûlöletet és a viszályt.

El fog jönni az idõ, amikor fenyegetõ jellegû, óvatlan meg-
nyilvánulásokat, amelyeket gondatlanul mondtak vagy írtak le
testvéreink, ellenségeink az elítélésünkre fognak felhasználni.
Ezeket nemcsak arra használják majd, hogy elítéljék azokat,
akik a kijelentéseket tették, hanem az adventisták egész testüle-
tének a terhére írják. Vádolóink azt fogják mondani, hogy ezen
és ezen a napon az egyik felelõs vezetõnk így és így szólt a kor-
mányzat törvénykezése ellen. Sokan meglepõdnek majd, ami-
kor látják, milyen sok dolgot õriztek meg ellenségeink, amelyek
muníciót szolgáltatnak az érvelésükhöz. Sokan fognak csodál-
kozni, amikor a saját szavaikat hallják olyan értelmezésben,
amit nem szándékoztak mondani. Testvéreink ezért legyenek
körültekintõek, minden idõben és minden körülmények kö-
zött óvatosan szólaljanak meg. Mindenki legyen ennek tudatá-
ban, nehogy meggondolatlan megnyilatkozásokkal a nyomo-
rúság idejét hozzák el a nagy válság elõtt, amely az emberek lel-
két megpróbálja.” (Ellen G. White: Bizonyságtételek, VI. köt., 287–288. o.)
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„Csodálván, az egész föld követte a fenevadat. És imádták 
a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádták 
a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz?
Kicsoda viaskodhat vele?” (Jel 13,3–4)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A csalárdság teljes arzenálját felvonultató eszköztára és a
mögötte álló természetfölötti hatalom az eredményesség és 
a hosszú fennállás titka. Micsoda csapda ez a Biblia világossá-
gával nem rendelkezõ tömegeknek, akik a magasabb rendû
erõk bizonyságát látják a túlélési képességében, „történelmi”
múltjában, ezért hódolnak neki, miközben fel sem merül ben-
nük, hogy a természetfölötti világban nem csak pozitív ténye-
zõk léteznek.

Mivel a hazugság atyja áll mögötte („Amikor hazugságot
szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atyja” – Jn
8,44), nem csoda, hogy a hazugság és csalás minden eszköze
megtalálható a fegyvertárában. A megtévesztés eszközével
sokkal eredményesebben lehet embertömegeket elveszíteni,
mint az erõ nyílt alkalmazásával. Hogy mennyire nem szabad
alábecsülni a csalások erejét, azt éppen Jézus Krisztus ko-
runkra vonatkozó prófétikus kijelentéseibõl érthetjük meg:
Máté evangéliuma 24. fejezetében a tanítványok végidõvel
kapcsolatos kérdésére válaszolva Jézus Krisztus óvással kezdi
a mondandóját, majd még kétszer visszatér erre: „Meglássá-
tok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek
majd az én nevemben, akik ezt mondják: »Én vagyok a Krisz-
tus«, és sokakat elhitetnek… És sok hamis próféta támad,
akik sokakat elhitetnek… Mert hamis Krisztusok és hamis
próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira,
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ideig eredményesnek tûnt. Az angyali sereg nagy részét meg-
tévesztette. Ez a látszólagos diadal azonban vereséggel és
veszteséggel végzõdött, Istentõl való elkülönüléssel, és szám-
ûzetéssel a mennybõl.” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták, Sátán
ellenségeskedése a törvénnyel c. fej.)

A törvény tagadása és taposása tehát a földön folyó küzde-
lem lényege is, amelynek csúcspontjaként egy magát Isten
képviselõjeként megjelenítõ hatalom Isten nevében változtat-
ja meg Isten törvényét. Véli és állítja, hogy ezt megteheti, de
ezzel le is leplezi magát, hiszen Jézus Krisztus ezt mondta:
„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény vagy a próféták eltör-
lésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy be-
töltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld el-
múlik, a törvénybõl egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem
múlik, amíg minden be nem teljesedik.” (Mt 5,17–18) 

Azaz miközben a törvénytaposó nyíltan szembekerül a vi-
lág Megváltójával, elárulja, hogy valójában mely hatalom kép-
viselõje.

Az apostol szavaiból az is kiderül, hogy egészen Jézus
Krisztus eljöveteléig fennáll majd ez a hatalom, és az Õ meg-
jelenése vet véget neki. Ez teljes összhangban áll a Dániel
könyve 2. fejezetében olvasható próféciával is, miszerint a vas
cseréppel elegyedve mindvégig fennmarad.

5 Mi a titka e hatalom történelmi léptékkel mérve is hosz-
szú fennállásának és eredményességének?

„Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugság min-
den hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszság min-
den csalárdságával…” (2Thess 2,9–10)

„A sárkány adta az erejét annak, és királyiszékét, és nagy ha-
talmat.” (Jel 13,2)
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„Különösen ünnepélyesen hangzik az apostol kijelentése
azokról, akik nem akarják befogadni az igazság szeretetét…
Az emberek nem mellõzhetik büntetlenül a figyelmeztetése-
ket, amelyeket Isten kegyelembõl küld nekik. Akik állhatato-
san elzárkóznak e figyelmeztetések elõl, azoktól Isten elvonja
Lelkét, és átengedni õket a csalásnak, melyet annyira kedvel-
nek.” (Ellen G. White: Az apostolok története, 25. fej.) 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Mi a különbség az igazság és az igazság szeretete között?
Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az igazság ismerete ment
meg bennünket, de ez tévedés. Ha így lenne, akkor Laodicea
kedvezõ helyzetben volna. Ugyancsak tévedés azt hinni, hogy
ha levezetjük az igazságot valakinek, akkor majd meghajol
elõtte, mert be kell látnia, nem lesz más választása. Az emberi
lény és lélek nem így mûködik. Valójában az igazsághoz való
belsõ viszonyulás dönti el, hogy belát és elfogad, vagy kono-
kul elutasít valamit. Nem a fejekben, hanem a lelkekben dõl-
nek el a dolgok. „Az ember kebelében vetnek sorsot, de az
Úrtól van annak minden ítélete.” (Péld 16,33) Ezért is olyan
pontos az ihletett megfogalmazás, hogy „nem fogadták be az
igazság szeretetét”. 

Tehát egyrészt nem az igazság ismeretérõl, hanem a szere-
tetérõl beszél az apostol, másrészt befogadásról, vagyis ez a
szeretet nem tõlünk van, hanem Isten ébreszti bennünk,
amennyiben hajlandók vagyunk megnyílni és befogadni azt.
Ha úgy döntünk, hogy elutasítjuk, Isten kiszolgáltat bennün-
ket a saját választásunknak, vagyis a tévelygés erejének, ami-
bõl nincs szabadulás. Ennek gyümölcse pedig az ellentétes ál-
lapot lesz: az igazság szeretete helyett az igazságtalanságban
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hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” Sokan jönnek
majd tehát, és ez nem lesz eredménytelen: sokan esnek áldo-
zatul a hitetésnek, sõt ha lehet, még a választottakat is elhi-
tetné az emberek ellensége, és Jézus Krisztus visszatérésének
egyedülálló eseményét is megpróbálja majd meghamisítani
(Mt 24,26–27).

„Rettenetes kísértésekkel kell szembenéznie Isten igaz gyü-
lekezetének. Már abban az idõben, amikor az apostol a levelét
írta, kezdett mûködni »a törvényszegés titkos bûne«. A továb-
bi fejleményeket, amelyeket még a jövõ rejt, így írja le: »Aki-
nek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugság minden hatal-
mával, jeleivel és csodáival, és a gonoszság minden csalárd-
ságával azok között, akik elvesznek.« Így írta le Pál a gonosz
hatalom ádáz munkálkodását, amely Krisztus eljövetele elõtt a
sötétség és üldöztetés hosszú évszázadain át folytatódik.” (El-
len G. White: Az apostolok története, 25. fej.) 

Választottakról olvasunk, és azokról, „akik elvesznek”. Min
múlik, hogy melyik csoportba tartozunk, hol húzódik a határ
a két csoport között? Errõl a legfõbb kérdésrõl szól a gondo-
latmenet utolsó szakasza:

6 Min múlik, hogy áldozatul esünk-e Sátán csalásainak?
Hol húzódik a határvonal az elveszõk és a választottak

között? Mi vár azokra, akik nem szeretik az igazságot?

„…azok között, akik elvesznek, mivelhogy nem fogadták be
az igazság szeretetét az üdvösségükre. És azért bocsátja rá-
juk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugság-
nak, hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek
az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanság-
ban.” (2Thess 2,10–12)
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XII. TANULMÁNY – 2012. SZEPTEMBER 22.

A kiválasztottak
(2Thess 2,13–3,2)

Az Antikrisztusról szóló jövendölések összegzése és kifej-
tése után az apostol továbbra is a történelmi távlatoknál

marad, de az üdvtörténet talán még ennél is fontosabb kér-
désére tér ki, amelyet már korábban is érintett. A kiválasztás
témája egyenes folytatása az elõzõ gondolatmenetnek: min
múlik, hogy kik lesznek azok, akik befogadják az igazság sze-
retetét az üdvösségükre, és kik lesznek azok, akik az igazság-
talanságban gyönyörködnek.

1 Mikor történt meg az üdvözülendõk kiválasztása, és mi
alapján? Van-e benne része, szerepe az embernek, ha Is-

tentõl van a kiválasztás?

„Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk Istennek érte-
tek, atyámfiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettõl fogva
kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésé-
ben és az igazság hitében.” (2Thess 2,13)

„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja,
aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben
a Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott min-
ket Õbenne a világ teremtetése elõtt, hogy legyünk szen-
tek és feddhetetlenek elõtte szeretet által. Eleve elhatároz-
ván, hogy minket fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Õ
akaratának jó kedve szerint, kegyelme dicsõségének ma-
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való gyönyörködés. Gondoljunk bele, milyen súlyos kifejezé-
sek ezek! Minden ember életében elkerülhetetlenül megtör-
ténik a belsõ, mindenestõl való azonosulás az igazsággal vagy
annak ellentétével. Ennek már csak eredménye az üdvösség
vagy a kárhozat.

Az e heti adomány a Comenius Általános Iskolát támogatja. 
– A közösség által alapított szekszárdi általános iskola mûködtetésére 

és támogatására szánt adomány.
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Isten senkit sem korlátoz, senkinek a sorsa sem múlik Õraj-
ta. „Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választot-
tak.” (Mt 22,14) Mindenki elõtt nyitva áll az út Isten országá-
ba, de kevesen teszik meg ehhez a maguk részét. Pedig az em-
ber feladata, hogy erõssé tegye az elhívását és kiválasztását,
hogy szabad utat engedjen a Szent Lélek munkálkodásának a
saját lényében. A Lélek az, aki megszentel. „Akiket Isten Lel-
ke vezérel, azok Isten fiai… Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi
lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.” (Rm 8,14–
16) Az „igazság hite” kifejezés közvetlenül kapcsolódik az
„igazság szereteté”-hez.

2 Mire hívott el bennünket Isten, és mi által? Mit jelent „a
mi evangéliumunk” megfogalmazás?

„Amire elhívott titeket a mi evangéliumunk által, a mi
Urunk Jézus Krisztus dicsõségének elvételére.” (2Thess
2,14)

„Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. 
Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisz-
nek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felõl nem hallot-
tak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi
módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amikép-
pen meg van írva: Mely szépek a békességhirdetõknek lá-
bai, akik jókat hirdetnek! De nem mindenek engedelmes-
kedtek az evangéliumnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram!
Kicsoda hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van,
a hallás pedig Isten igéje által.” (Rm 10,13–17)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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gasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Sze-
relmesben.” (Eféz 1,3–6)

„Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben
ezek mind be voltak írva: a napok is, amelyeken formáltat-
ni fognak, holott egy sem volt még meg közülük.” (Zsolt
139,16)

„Atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kivá-
lasztatásotokat erõssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek,
nem ütköztök meg soha.” (2Pt 1,10)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Isten örök idõk elõtt látta a történelmünket, és benne min-
den egyes emberi sorsot. „Megjelentem kezdettõl fogva a vé-
get, és elõre azokat, amik még meg nem történtek, mondván:
tanácsom megáll, és véghezviszem minden akaratomat.” (Ésa
46,10) Számunkra felfoghatatlan ez a képesség, de éppen ez
teszi õt Istenné, akinek a teremtményei vagyunk. Mielõtt a
bûn és a meghasonlás megtörtént volna, Õ már tudta, mi lesz
a megoldás, mi lesz annak az ára, és kik lesznek a megváltás
gyümölcsei. „Csodálatos elõttem e tudás, magasságos, nem
érthetem azt.” (Zsolt 139,6) Így értelmezendõ, hogy „magá-
nak kiválasztott minket Õbenne a világ teremtetése elõtt,
hogy legyünk szentek és feddhetetlenek elõtte szeretet által”.
Tudta, mit fog tenni értünk, és ismerte a válaszainkat, így azt
is, hogy Isten és ember szövetsége milyen eredményt érlel
egy-egy ember életében. Mi most, az életünk során csupán
megéljük, megküzdjük és ezáltal valóra váltjuk azt, amit Õ
eleve tudott, és ami alapján kiválasztott. Hatalmas bizonyos-
ságot és elkötelezettséget szül a lelkünkben, ha ezt igazán
megértjük és komolyan vesszük. 
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„A thessalonikai hívõk mielõbbi szabadulást reméltek, de az
apostol intette õket, hogy bátran és Isten félelmében végezzék 
a rájuk váró munkát. Felszólította õket, hogy ne hanyagolják el
kötelességeik teljesítését, ne várakozzanak tétlenül. Az azonnali
szabadulás utáni vágyakozást a mindennapi élet állandó kötött-
ségei és az ellenállás, melybe ütköznek, csak fájdalmasabbá te-
szik. Pál ezért arra irányította a figyelmüket, hogy a hitben áll-
hatatosak legyenek.” (Ellen G. White: Az apostolok története, 25. fej.)

Az állandó aggodalmaskodás az egyik véglet, ami fenyeget
bennünket, az elbizakodottság a másik. Az apostol a tõle és
munkatársaitól kapott tanítások megtartására szólítja fel az új
tanítványokat. Az elhívásunkat csak mi tehetjük erõssé, még-
pedig azáltal, hogy amit megértettünk Isten akaratából, az éle-
tünkre vonatkozó mennyei rendelkezésekbõl, azt gyakorlattá
tesszük, aszerint járunk. Ha ebben jártasságot szerzünk és
megtapasztaljuk az örömét, akkor alkalmassá válunk az eljö-
vendõ világra, és ily módon igazoljuk, erõssé tesszük azt, amit
Isten eleve ismert felõlünk. Nem a hitben és igazságban való
intenzív elméleti megalapozás ismételgetésével tehetjük tehát
erõssé az elhívásunkat. Ebbe a népszerû és az emberi termé-
szetnek könnyebb utat jelentõ tévedésbe estek bele egykor a
farizeusok is, de ugyanez fenyegeti Laodicea népét is.

4 Milyen formában és kitõl kíván az apostol bátorítást a
gyülekezetnek a megpróbáltatások között? Hol sajátít-

ható el a vigasztalás tudománya? Milyen tekintetben kíván
megerõsítést, és minek az egységben kezelésére szólít fel ez-
zel bennünket is?

„Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és Isten, a mi
Atyánk, aki szeretett minket és kegyelmébõl örök vigasz-
talással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja
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Maga Isten hívott el, de nem önkényesen választva, hanem az
elõre ismerés alapján, ahogy azt az elõzõ kérdésnél láttuk. Elhí-
vását mindenkor a szolgáin keresztül juttatja el hozzánk, akik
abban az idõben az apostolok voltak. Ebben a korban mi ma-
gunk küldettünk a világhoz, s a feladatunk ugyanaz: az egyedül
igaz evangélium hirdetése. Az apostol megfogalmazása más ige-
helyekkel együtt arra utal, hogy vannak más evangéliumok is.

– „Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az
egész világon…” (Mt 24,14)

– „Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halál-
ból, aki a Dávid magvából való az én evangéliumom szerint…”
(2Tim 2,8)

A hamis tanítóknak és a hamis tanításoknak köszönhetõen
más evangéliumok is forgalomban voltak. Ehhez képest kü-
lönbözteti meg Pál azt, amelyet Isten bízott rá mint eredetit
és hiteleset. Máté evangéliuma 24. fejezete visszatérõ módon a
hamisítványok megsokasodására hívja fel a figyelmet, és ehhez
képest hangsúlyozza Jézus Krisztus, hogy „Isten országának
ez az evangéliuma”…

Az elhívás végsõ célja és értelme a Krisztus dicsõségében való
részesülésünk. Az Õ jellemének szentsége és a bûn fölött aratott
diadala az, amit ugyanaz a Lélek, amely Õbenne erõs volt a gyõ-
zelemre, a mi életünkben és lényünkben is valóra tud váltani.

3 Mi a mi részünk és feladatunk abban, hogy az elhívásunk
célba érjen? Hogyan tehetjük azt erõssé?

„Atyámfiai, legyetek állhatatosak, és tartsátok meg a tudo-
mányt, amelyre akár beszédünk, akár levelünk által tanít-
tattatok.” (2Thess 2,15)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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mint Jób barátai, akik „nyomorult vigasztalók”-nak bizo-
nyultak (Jób 16,2).

Az Istentõl jövõ vigasztaláson túl megerõsítést is kíván
ugyanabból a forrásból a tudomány, azaz az igeismeret és a jó
cselekedetek vonatkozásában. A kettõre együtt kell töreked-
nünk. Jó dolog az igazság ismerete és az azon alapuló hit, de
„megholt önmagában – mutasd meg nékem a te hitedet a te cse-
lekedeteidbõl” (Jak 2,17–18). Isten annyira komolyan gondolja,
hogy csak a gyakorlatban megvalósuló igazság és életszentség
elfogadható számára, hogy – az apostol szavai szerint – nemcsak
eleve kiválasztott bennünket, hanem elõre eltervezte, elkészítet-
te életünk egyes mozzanatait, cselekedeteit, hogy azokban járva
betöltsük a szentség mértékét, és áldásul szolgáljunk a világnak.
Mennyire komolyan kellene vennünk ezt a kijelentést, mennyi-
re törekednünk kellene megtalálni az életünk egyedül helyes
nyomvonalát, és azon járni! Ha engednénk, Isten ugyanúgy ve-
zetne bennünket, mint egykor Izraelt felhõ- és tûzoszlopban.

5 Milyen konkrét cél érdekében kéri az apostol a gyüleke-
zet támogatását? Mit tanulhatunk ebbõl önmagunkra

nézve is?

„Imádkozzatok értünk, atyámfiai, hogy az Úr beszéde ter-
jedjen és dicsõíttessék, amiként tiköztetek is.” (2Thess 3,1)

„Imádkozván egyszersmind értünk is, hogy Isten nyissa meg
elõttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát,
amelyért fogoly is vagyok; hogy nyilvánvalóvá tegyem azt
úgy, amint nékem szólnom kell.” (Kol 4,3–4)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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meg a szíveteket, és erõsítsen meg titeket minden tudo-
mányban és jó cselekedetben.” (2Thess 2,16–17)

„Áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Atyja, az ir-
galmasság atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvi-
gasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is
megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal
a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert
amint bõséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseibõl,
úgy bõséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. De akár
nyomorgattatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségete-
kért van az, mely hathatós ugyanazon szenvedések elvise-
lésére, amelyeket mi is szenvedünk; akár megvigasztalta-
tunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az. És
a mi reménységünk erõs felõletek.” (2Kor 1,3–6)

„Az Õ alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézus-
ban jó cselekedetekre, amelyeket elõre elkészített Isten,
hogy azokban járjunk.” (Eféz 2,10)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Ebben az életben mindig szükségünk lesz vigasztalásra.
Igazán vigasztalni pedig egyedül Isten tud, akit az apostol a
Korinthusi II. levélben egyenesen a vigasztalás Istenének ne-
vez. Õ nemcsak megvigasztalni képes bármilyen nyomorú-
ságban, hanem képesíteni is tud bennünket arra, hogy mi is
vigasztaljunk másokat. Ez nem mindig szóban történik: a hit-
testvéreink küzdelme és nyomorgattatása is szolgálhat ek-
ként az apostol szavai szerint. Isten segítsen bennünket ab-
ban, hogy elnyerjük tõle a vigasztalást minden élethelyzet-
ben, és ugyanígy a vigasztalás tudományát is. Ennek híján
csak emberi módon vigasztalunk, és abba a hibába eshetünk,
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hívõ emberek támogatásával, amelyre szüksége van. Ebbõl
megérthetjük, hogy a mi gyülekezeteinkben is fontos minden
egyes tag imája, és a mi evangéliumhirdetõink is rászorulnak a
gyülekezetei közösség egészének támogatására.

6 Milyen embercsoportra utal a folytatásban az apostol, és
milyen általános érvényû megállapítást tesz? Mit kell

megértenünk az evangélium szolgálatára nézve?

„És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz embe-
rektõl. Mert nem mindenkié a hit!” (2Thess 3,2)

„Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra.” (Jn
18,37)

„Mindazáltal megáll az Istennek erõs fundamentuma, mely-
nek pecsétje ez: ismeri az Úr az övéit.” (2Tim 2,19)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az evangélium szolgálatában végzett munkájához általában
kért támogatáson belül külön is kiemel egy területet az apos-
tol, ami leginkább próbára tehette õt, és az egyik legsúlyo-
sabb akadálya volt a munkavégzésének. Azokra az emberekre
utalhat itt, akik alkalmatlanok, sõt gonoszok voltak, azaz
nem egyszerûen nem voltak a kiválasztásból valók, hanem ki-
fejezetten ellenálltak az evangéliumnak, és megpróbálták aka-
dályozni a terjedését (lásd a 2. tanulmányban a thessaloni-
kaiak tetteit Béreában). Ezek javarészt a zsidóság azon tagjai
voltak, akik ellenálltak az evangéliumnak, és vallásos köteles-
ségüknek érezték, hogy mások életében is meghiúsítsák an-
nak elfogadását. 
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Az apostol lelkierejét és az evangélium terjesztésére tett
erõfeszítéseit ismerve akár meglepõ is lehet a kérés. A levél ta-
nulmányozása során azonban láthattuk, hogy mennyire ismer-
te, értékelte és komolyan vette az imádság erejét, és hogyan élt
vele önmaga is a gyülekezetei javára. Most arra kéri õket, hogy
a szolgálatáról, annak eredményességérõl emlékezzenek meg
az imádságaikban, hogy azokhoz az emberekhez is eljuthas-
son az evangélium és megszólíthassa õket, akiknek még nem
adatott meg az a kiváltság, mint a már megtérteknek. 

„Az apostol tudatában volt, mekkora a felelõssége azok lel-
ki fejlõdéséért, akiket az igazságra oktatott. Vágya az volt,
hogy ismeretük növekedjék az egyedül igaz Istenben és kül-
döttében, Jézus Krisztusban. Gyakran, amikor Jézust szeretõ
férfiak és nõk csoportja gyûlt köréje, letérdelt velük és imában
kérte Istent, hogy tanítsa meg õket, miként maradhatnak vele
élõ összeköttetésben. Sokszor tanácskozott is velük, hogy
melyik út volna a legeredményesebb az evangélium terjeszté-
sére. Amikor pedig távol volt tõlük, Istenhez könyörgött ér-
tük, hogy óvja meg õket minden bajtól, és legyen a segítségük-
re, hogy tevékeny misszionáriusokká váljanak.” (Ellen G. White:
Az apostolok története, 25. fej.)

Ebbõl azt is megérthetjük, hogy noha nem mindenki kapott
olyan képességeket és a viszontagságok elhordozásához olyan
adottságot, mint Pál apostol, ez nem jelenti azt, hogy ne ve-
hetné ki a részét bárki a missziós munkából akár közvetve,
imádság által is. Mindenki megteheti, hogy lélekben azonosul
az evangélium ügyével, és imában hordozza azt, azokkal
együtt, akik érdemben végzik a munkát, mintegy a frontvo-
nalban. Minden hívõ ember imádsága számít, ebben erõsíti
meg az apostol a gyülekezetet, és bizonyságát adja annak is,
hogy nem elbizakodott, nem a saját képességei és bölcsessége
szerint kívánja végezni rendkívüli feladatát, hanem Isten és a
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XIII. TANULMÁNY – 2012. SZEPTEMBER 29.

Intõ üzenet
(2Thess 3,3–18)

1 Milyen meggyõzõdésének, reménységének és vágyának
ad hangot az apostol a levél befejezõ szakaszához érkez-

ve? Mindebben mennyi az ember feladata, és mi Isten része?

„Hûséges az Úr, aki megerõsít titeket és megõriz a gonosz-
tól. Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és
meg is fogjátok tenni azokat, amiket parancsolunk. Az Úr
pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránti szeretetre, és
a Krisztus iránti állhatatosságra.” (2Thess 3,3–5)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A hitünk végsõ bizonyossága nem a saját õszinteségünk-
ben, akaraterõnkben, sem nem más emberek hitében, képessé-
geiben gyökerezik, hanem magának Istennek a hûségében.
Egyedül az Õ erejével vagyunk képesek ellenállni a gonosz kí-
sértéseknek. Ezért ad hangot az apostol annak a meggyõzõdé-
sének, hogy a gyülekezet gyõztesnek bizonyul majd, aminek a
mércéje az, hogy megteszik, amit tõle és munkatársaitól tanul-
tak (a parancsol szó helyén álló görög kifejezés azt is jelenti,
hogy tanítani, meghagyni, tehát nem feltétlenül olyan szigorú,
mint ahogy a magyar fordításban olvasható – bár az sem túl-
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Miközben minden emberhez küldettünk, és nincs jogunk
latolgatni, kinek érdemes megszólaltatni az üzenetet és kinek
nem, ne éljünk abban a várakozásban, hogy mindenki vagy
akár csak széles rétegek is pozitív választ adnak rá. Vértezzük
fel magunkat azzal a tudattal, hogy „nem mindenkié a hit”.
„Az Úr ismeri az övéit”, tudja, hogy kik azok, akik „az igaz-
ságból valók”, akik majd engednek az evangélium hívásának.
Mi nem tudjuk, nem látjuk, kik lehetnek ezek az emberek,
csak annyit tehetünk, hogy mindenkihez eljuttatjuk az üzene-
tet, és közben azzal a várakozással élünk, mint Pál: az adott
közegben, az elutasítók között kik lehetnek azok, akiket Isten
örök idõknek elõtte ismert, és tudta, hogy az övéi lesznek. Ér-
tük és hozzájuk küldettünk, õk lesznek, akikkel együtt örö-
kölni fogjuk az üdvösséget. A kilétük pedig éppen most, a mi
szolgálatunk révén válik világossá és egyértelmûvé. Micsoda
ünnepélyes feladat és megbízatás az, amit Istentõl kaptunk!

Az e heti adomány a szociális osztályt támogatja. 
– A közösség szociális osztálya a rászorulókat anyagi 

vagy természetbeni támogatásban részesíti, a szükségleteknek
megfelelõen és a lehetõségekhez mérten.
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jeszthetõ más „rendetlenségekre” is, ezért is kérdés, mit je-
lent, hogy a gyülekezet „vonja el magát”, és milyen eredmény
várható ettõl. Elvonni magunkat annyit jelent, hogy érzékel-
tetjük a közös értékrendet feladó testvérrel: nem felhõtlen a
viszony, és nem tudjuk elfogadni a közösség teljes jogú tagjá-
nak, amíg az adott probléma fennáll. Ez még nem a tagságból
kizáró végsõ fegyelmi lépés, hanem figyelmeztetés, amit a kö-
zösség egésze érzékeltet a tévelygõvel. 

Figyelemre méltó, hogy az apostol azzal ad nyomatékot az
utasításnak, hogy egyrészt Jézus Krisztus nevében szól, más-
részt kifejezetten rendeli ezt a gyülekezetnek. Valószínûleg
azért érezte ezt szükségesnek, mert a felszínesen gondolko-
dó hívõkben aggodalmak ébredhettek volna, hogy mennyi-
ben egyeztethetõ össze egy ilyen tanács és magatartás a sze-
retetet elvével, amelyet Jézus Krisztus hirdetett és megteste-
sített.

3 Mennyiben volt ellentétes az apostoli példaadással az ál-
lítólagos hívõk dologtalan életvitele? Milyen megfonto-

lásból követtek az apostolok a megszokottól eltérõ gyakorla-
tot Thessalonikában, és mit érthetünk meg ebbõl a személyes
példaadás jelentõségére nézve? Milyen általános elvet fogal-
maz meg a levél a munka és a létfenntartás összefüggésében?

„Magatok is tudjátok, hogyan kell minket követni, mert nem
viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. Sem ingyen-
kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fárad-
sággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek ne
legyünk terhére. Nem azért, mintha nem volna rá jogunk,
hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy min-
ket kövessetek. Mert amikor nálatok voltunk is, azt ren-
deltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is
egyék.” (2Thess 3,7–10)
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zó, hiszen nem a saját véleményüket, hanem Isten rendeléseit
közvetítették az apostolok a gyülekezetnek).

Az embernek is van tehát feladata, de még az indítékok
munkálása is Istenre vár az életünkben. Õ igazgatja szívünket
az iránta való szeretetre és állhatatosságra, ha idõt és alkalmat
kap erre. Az utóbbi kifejezést talán azért kapcsolja hangsúlyo-
san a Fiú személyéhez, mert Õ az, aki szenvedett értünk, és a
mi hitünk állhatatosságát próbára tévõ szenvedéseket is köny-
nyebb elhordozni úgy, hogy Jézus Krisztusra tekintünk, mint-
egy érte vagyunk állhatatosak.

2 Mi a gyülekezet teendõje akkor, ha valaki „rendetlenül”,
azaz keresztényhez méltatlan módon él, annak ellenére,

hogy a gyülekezet tagja? Mit fejez ki a gyülekezet ilyen eset-
ben a viszonyulásával?

„A mi Urunk, Jézus Krisztus nevében pedig rendeljük nék-
tek, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atya-
fitól, aki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, ame-
lyet tõlünk kapott.” (2Thess 3,6)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A rendetlenülnek fordított görög kifejezés másik jelentése:
dologtalanul. „Thessalonikában olyan emberekkel találkozott
az apostol, akik húzódoztak a fizikai munkától” – írja Ellen
White Az apostolok története 33. fejezetében. Ezért érintette
ezt a kérdést már az elsõ thessalonikai levelében is, és – amint
néhány verssel késõbb látni fogjuk – elsõsorban erre a jelen-
ségre gondolt, amikor arról rendelkezett, hogy a gyülekezet
részérõl mi a kívánatos és helyes magatartás, ha valakinek az
életvitele elfogadhatatlan. Utasítása azonban nyilván kiter-
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meretesen kerülni kell. Minden férfit, nõt és gyermeket arra
kell tanítani, hogy gyakorlati, hasznos munkát végezzen.” (El-
len G. White, 93. kézirat, 1899) 

Külön figyelmet érdemel, hogy az apostol különbséget tesz
aközött, hogy valaki nem tud dolgozni, vagy nem akar. Nem
úgy fogalmaz, ahogy azt hétköznap halljuk, hogy „aki nem
dolgozik…”, hanem „ha valaki nem akar dolgozni…”. Meny-
nyire pontos az ihletett megfogalmazás! Különbséget tesz az
önhibájukon kívül kenyérkereset nélkül maradók és azok kö-
zött, akik maguk felelõsek azért, hogy nincs jövedelmük. Vi-
gyázzunk mi is, hogy ne keverjük össze a két csoportot: ne
sajnáljuk azokat, akik nem akarnak dolgozni, és ne ítéljük meg
azokat, akik valamiért nem tudnak, noha törekszenek rá.

„Thessalonikában dolgozva Pál különösen ügyelt arra, hogy
az ilyen embereknek igazi példaképül szolgáljon” – olvashatjuk
szintén Az apostolok története címû könyvben (33. fej.). Nem-
csak szóban kifejtett tanítására hivatkozhatott, hanem a sze-
mélyes példaadására is. Ez adott igazi nyomatékot a szavainak,
és ez ad a miénknek is, ha Pállal együtt elmondhatjuk, hogy
„magatok is tudjátok, mi módon kell minket követni”. Kevesen
gondolunk bele abba, hogy akkor is példát mutatunk a gyüle-
kezetben, ha nem akarjuk, vagy éppen nem tudunk errõl. Vagy
jó példát, vagy rosszat. Különösen az idõsebbek és a bizalmi
tisztséget betöltõk azok, akik tetteikkel, sõt szavaikkal is befo-
lyásolják a többiek gondolkodását, értékrendjét, normáit. 

4 Milyen jelenség ütötte fel tehát a fejét a thessalonikai
gyülekezetben? Milyen „hitbeli indokra” hivatkozhattak

az érintettek?

„Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek,
akik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankod-
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„Legeltessétek az Isten köztetek lévõ nyáját, gondot viselvén
arra… örömest… mint példányképei a nyájnak.” (1Pt 5,2–3)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Thessalonikában az igehirdetés közben Pál nem volt telje-
sen a saját keze munkájára utalva, hogy megélhessen. Amikor
késõbb thessalonikai élményeire hivatkozik és megköszöni a
filippibeli hívõk adományait, ezt írja: »Mert már Thessaloni-
kában is, egyszer is, másszor is, küldtetek nékem szükségle-
teimre.« (Fil 4,16) Annak ellenére, hogy ezt a segítséget kap-
ta, a thessalonikaiaknak mégis példakép akart lenni a szorga-
lomban – egyrészt, hogy senki se vádolhassa kapzsisággal,
másrészt, hogy példaadásával megfeddje azokat, akik a fizikai
munkával kapcsolatban fanatikus nézeteket vallottak.” (Ellen
G. White: Az apostolok története, 33. fej.)

A munka – a fizikai munkát is beleértve – kezdettõl része
az emberi élet Isten által meghatározott rendjének. Már a
bûneset elõtt is az Éden kertjének mûvelését bízta Isten az el-
sõ emberpárra. Aki vonakodik dolgozni és magát hasznossá
téve értékelhetõ munkát végezni, s ezzel a saját és a rábízot-
tak létfenntartásáról gondoskodni, az szembemegy ezzel az
örök érvényû renddel. Ez olyan súlyos vétség az apostol ren-
delkezése szerint, hogy „ha valaki nem akar dolgozni, ne is
egyék”, azaz ne sajnálják meg, hanem hagyják éhezni, hátha
így belátásra jut. 

„Ha tétlenségben élõ férfiakat és nõket magánszemélyek
adományaival vagy gyülekezeti pénzbõl támogatnak, ez a bû-
nös szokásokban erõsíti meg õket. Ezt a gyakorlatot lelkiis-
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5 Milyen eljárást kövessen a gyülekezet azokkal szemben,
akik elutasítják az apostoli üzenetet? Milyen ellentétes

véglettõl is óv ugyanakkor? 

„Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél általi be-
szédünknek, azt jegyezzétek meg, és ne társalkodjatok ve-
le, megszégyenüljön. De ne tartsátok ellenségnek, hanem
intsétek mint atyafit.” (2Thess 3,14–15)

„Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet,
engem vet meg, és aki engem vet meg, azt veti meg, aki
engem elküldött.” (Lk 10,16)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Kötelességévé tette a gyülekezetnek, hogy zárja ki a kö-
zösségbõl mindazokat, akik állandóan lekicsinylik és becs-
mérlik az Isten szolgái által adott utasításokat. Azonban hoz-
záfûzte: »De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek mint
atyafit.«” (Ellen G. White: Az apostolok története, 25. fej.)

Már a 6. versben is szerepelt az utasítás, hogy „vonjátok el ma-
gatokat…”, ami itt konkrétabb formát ölt. „Ne társalkodjatok
vele”, azaz ne engedjétek, hogy elfogadtassa önmagát és ezzel az
elfogadhatatlan gyakorlatát a közösséggel. Egyes esetekben, fõ-
ként a hamis tanítóknál az apostolok még attól is eltanácsolnak,
hogy a tekintély elismerését kifejezõ módon köszöntsük õket.
„Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fo-
gadjátok azt be házatokba, és ne köszöntsétek: mert aki köszön-
ti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben.” (2Jn 1,10–11 )
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nak. Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük õket a mi
Urunk, Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, a
maguk kenyerét egyék. Ti pedig, atyámfiai, meg ne restül-
jetek a jó cselekvésben.” (2Thess 3,11–13)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Az apostol intette õket, hogy a jó cselekedetekben meg ne
restüljenek. Utalt saját szorgalmára földi dolgaiban, mialatt fá-
radhatatlanul munkálkodott Krisztus ügyéért. Megfeddte
azokat, akik a céltalan semmittevésnek adták át magukat, és
elrendelte, hogy »csendesen munkálkodva, a maguk kenyerét
egyék«. 

Sátán minden korszakban megkísérelte, hogy Isten szolgái-
nak fáradozásai elé akadályokat gördítsen, és a gyülekezetek-
be a fanatizmus lelkületét plántálta. Így volt ez Pál napjaiban,
így a késõbbi évszázadokban, és a reformáció korszakában is.
Wycliffe-nek, Luthernek és másoknak, akik befolyásukkal és
hitükkel a világ áldására szolgáltak, harcolniuk kellett olyan
csalárdságok ellen, amelyekkel az õsi ellenség megkísérelte,
hogy a túlbuzgó, kiegyensúlyozatlan és megszenteletlen lel-
kületû tagokat fanatizálja. Tévelygõ emberek azt tanították,
hogy az életszentség magaslata a lelket minden földi gond és
munka fölé emeli, tehát a munka alól is mentesíti. Mások vi-
szont szélsõséges nézeteikkel, bizonyos szövegeket félrema-
gyarázva azt tanították, hogy a munka bûn. A keresztény ne
törõdjön többé sem saját, sem családja jólétével, hanem egész
életét szentelje lelki dolgoknak. Azonban Pál apostol tanítása
és példaadása megfeddi az ilyen szélsõségeket.” (Ellen G. White:
Az apostolok története, 33. fej.)

Vizsgáljuk meg mi is a Krisztus-várásunkat, hogy mentes-e
minden túlzástól, szélsõségtõl.
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Úr Jézus Krisztus kegyelme vigasztalja és bátorítsa õket.” (El-
len G. White: Az apostolok története, 25. fej.)

Az apostol számára legfõbb és legfontosabb kívánság a leve-
lek kiindulópontja és befejezése is.

Különös a megjegyzés, miszerint a leveleit a saját kézírásával
írt köszöntés hitelesíti. Ezt az a körülmény tehette szükséges-
sé, amire korábban már utalt: „Hogy ne tántoríttassatok el egy-
hamar a ti értelmetektõl, se ne háboríttassatok meg, se lélek ál-
tal, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által.” (2Thess
2,2) A két levél és az elsõ két tanulmányban tárgyalt elõzmé-
nyek betekintést engedtek abba, milyen küzdelmek és áldozat-
vállalás árán vitték elõre az apostolok az evangélium üzenetét a
maguk korában. Az ilyen elejtett megjegyzések arról tanús-
kodnak, hogy a nyílt ellenálláson, üldöztetésen, a gyülekeze-
tekben tapasztalható problémákon túlmenõen milyen sokféle-
képpen próbálta aláásni a munkájukat Sátán, Isten pedig ennek
teret engedett. Õk azonban nem fáradtak meg: „Tudom a te
dolgaidat, fáradságodat és tûrésedet, s hogy a gonoszokat nem
szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak
mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad
õket. Terhet viseltél, és béketûrõ vagy, s az én nevemért fára-
doztál, és nem fáradtál el.” (Jel 2,2–3)

A két thessalonikai levél bepillantást adott az apostolok lel-
kiismeretes, türelmes, példaadó munkájába. Szolgáljon ez min-
denkor mintául és ösztönzésül mindannyiunk számára.

Az e heti adomány a médiaosztályt támogatja. 
– Hozzájárulás a közösség által terjesztett hanganyagok készítéséhez 

és az osztály mûködtetéséhez
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Az apostol utasítása határozottnak és keménynek tûnik, de
ne nem szabad elfelejtenünk, hogy nem a saját véleményét
képviselte ilyen módon, hanem az Úrét. A lukácsi ige logikája
szerint aki elutasítja õt és amit képvisel, valójában magát az
Urat utasítja el, és egyúttal veszélybe sodorja a gyülekezetet.
Ezért szükséges a határozott hangvétel.

Az általa elrendelt eljárásnak kettõs célja van:
1. A közösség óvása a rossz, a helytelen példaadástól, amit

ilyen módon ítél el látványosan a gyülekezet.
2. Az érintett személy megszégyenítése, elgondolkodásra

késztetése – éppen a saját érdekében.
Vizsgáljuk meg magunkat, mennyire fenyeget bennünket

egyénileg és helyi vagy szélesebb közösségünk szintjén, hogy
ezen a téren valamely hibába csúszunk: vagy nem fejezzük ki a
rosszallásunkat következetesen a magatartásunkkal, a személyes
érintkezés Bibliában tanácsolt gyakorlatával, vagy ha igen, akkor
átesünk a ló túloldalára, és szinte ellenségként kezeljük az illetõt.

6 Mit kíván az apostol a gyülekezetnek a levél végén? Miért
tartotta fontosnak hangsúlyozni, hogy a köszöntést a sa-

ját kezével írta?

„Maga pedig a békesség Ura adjon néktek mindenkor minden
tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal! 
A köszöntést én, Pál írom a saját kezemmel, ami ismertetõ-
jegye minden levelemnek. Így írok. A mi Urunk, Jézus
Krisztusnak kegyelme mindnyájatokkal!” (2Thess 3,16–18)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Pál ezt a levelét is azzal a könyörgéssel fejezte be, hogy
az élet nehézségei és kísértései közepette Isten békéje és az
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ÁHÍTATOK MINDEN NAPRA

Augusztus

1. szerda Mt 9,35
2. csütörtök Mt 7,28–29
3. péntek Lk 17,20–21 Napnyugta: 20.14
4. szombat Mk 10,14

5. vasárnap Jn 6,28–29
6. hétfõ Rm 8,39
7. kedd Mt 9,13
8. szerda 1Tim 1,12–13
9. csütörtök Zsolt 71,23–24

10. péntek Mt 16,24 Napnyugta: 20.04
11. szombat 1Kor 9,26–27

12. vasárnap Ésa 41,17
13. hétfõ Zsid 9,14
14. kedd 2Kor 5,20
15. szerda Zsolt 66,19–20
16. csütörtök Fil 2,1–2
17. péntek Zsolt 68,4 Napnyugta: 19.52
18. szombat 2Kor 3,2–3

19. vasárnap Zsolt 34,6
20. hétfõ Fil 4,6
21. kedd Zsolt 37,23
22. szerda Jn 6,56–57
23. csütörtök Ésa 55,10-11
24. péntek 1Kor 1,22-24 Napnyugta: 19.39
25. szombat Jak 4,6

26. vasárnap 1Jn 3,8
27. hétfõ Ésa 2,12
28. kedd Péld 16,6
29. szerda Rm 6,20–22
30. csütörtök Ésa 43,1
31. péntek Jak 4,11–12 Napnyugta: 19.25
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ÁHÍTATOK MINDEN NAPRA

Július

1. vasárnap 5Móz 23,14
2. hétfõ 1Móz 2,15
3. kedd 5Móz 6,6–7
4. szerda Mt 5,15
5. csütörtök 1Móz 4,17
6. péntek Zsolt 101,3–4 Napnyugta: 20.43
7. szombat Rm 12,9

8. vasárnap Rm 12,10
9. hétfõ Zsolt 4,7–8

10. kedd Eféz 4,29
11. szerda Jak 3,16–17
12. csütörtök 1Pt 2,5
13. péntek Zsolt 25,12 Napnyugta: 20.38
14. szombat Jn 3,36

15. vasárnap Zsolt 33,12
16. hétfõ Ef 5,11
17. kedd 1Jn 2,15
18. szerda Zsolt 61,4–5
19. csütörtök Péld 17,9
20. péntek Jer 29,12–13 Napnyugta: 20.32
21. szombat Rm 12,11

22. vasárnap Zsolt 119,162
23. hétfõ Zsolt 23,1–3
24. kedd Zsolt 141,4
25. szerda Péld 1,23
26. csütörtök Zsolt 119,67. 71
27. péntek Zsid 12,2 Napnyugta: 20.24
28. szombat Júd 2

29. vasárnap Jób 37,4.13
30. hétfõ 1Pt 5,7
31. kedd Lk 11,13
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ÁHÍTATOK MINDEN NAPRA

Szeptember

1. szombat Ésa 2,2–3

2. vasárnap Lk 24,49
3. hétfõ Ap csel 3,19
4. kedd 1Jn 4,13
5. szerda 1Pt 1,15
6. csütörtök Ap csel 5,29
7. péntek Jn 15,19 Napnyugta: 19.12
8. szombat 1Tim 1,15–16

9. vasárnap Zsolt 91,11
10. hétfõ 2Thess 3,1–2
11. kedd Ésa 65,1
12. szerda Péld 19,22
13. csütörtök 1Kor 9,19. 22
14. péntek Fil 2,13 Napnyugta: 18.57
15. szombat Zsolt 104,1. 13

16. vasárnap 2Kor 10,5
17. hétfõ Zsolt 139,23–24
18. kedd Zak 13,9
19. szerda Ésa 49,3–4
20. csütörtök Péld 3,6–7
21. péntek Péld 8,13–14 Napnyugta: 18.43
22. szombat Ésa 35,3–4

23. vasárnap Lk 14,33
24. hétfõ Jn 5,44
25. kedd Ezék 33,15–16
26. szerda 1Jn 4,19
27. csütörtök Lk 7,47 Napnyugta: 18.29
28. péntek Zak 9,9
29. szombat Lk 19,41–42

30. vasárnap Mt 12,30
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