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Bevezetés

M inden ország a saját törvényei szerint mûködik. Jézus
eljött a mi világunkba, hogy megismertesse velünk az

emberiségnek adott eredeti, Istentõl származó törvényt. Az
önzés és a halál törvényének világába született, hogy szerete-
tet és életet hozzon. Földi élete során számtalan emberi sza-
bállyal, rendeléssel találkozott, hagyományok és vallási elõírá-
sok vették körül, miközben tanított. Szavai mégsem a rabbik
és törvénytudók szavai voltak. Tanításaiban lelki tartalommal
töltötte meg az ószövetségi rendeléseket, rámutatva azok való-
di jelentõségére. Õ maga is e rendelések szerint élt. A tiltások,
sok évszázados parancsok életre keltek Krisztusban, amikor
szombatnapon betegeket gyógyított, vagy a hétköznapokban
adott és szolgált a hozzá fordulóknak. Minden tanítását tettei-
ben látták viszont az emberek, ezért volt biztos törvény és élõ
rend Krisztus egész élete.

Földi tevékenységét egyetlen szabály, a megváltó szeretet
szabálya hatotta át. Minden ember megmentésére terve volt.
Bizalmat és reményt adva ajánlotta fel a gyógyulást teremtmé-
nyeinek. Bár életében a szeretettörvény együttérzéssel és rész-
véttel társult, mégsem vált soha pusztán érzelgõsséggé. Önzet-
len tettekben, önfeláldozó keresztáldozatban mutatta meg,
milyen a Teremtõ szeretete a bûnös iránt. Nem a törvényt el-
törölve hozott felmentést a bûnös embernek, mert akkor csak
felelõtlenségre bátorította volna, hanem a helyébe lépett, az el-
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„Az Úr igazságáért azt akarta, 
hogy a törvényt naggyá teszi és dicsõségessé.” 

(Ésa 42,21)



I. TANULMÁNY 2014. ÁPRILIS 5. 

Törvények  
Krisztus napjaiban   

1 Milyen törvények léteztek egymás mellett Jézus Krisztus
betlehemi születésekor? 

Lk 1,5–10, 59; Lk 2,21–24; Jn 19,6–12; Ap csel 5,27–29

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

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

Jézus Krisztus olyan korban élt, amikor különféle – néha egy-
mással ütközõ – törvények egyszerre hatottak az emberek éle-
tére. A hívõ izraeliták számára érvényben voltak Isten erkölcsi
törvényei, de a Mózes által közvetített polgári és ceremoniális
törvények is. Növelték a parancsolatok számát az emberi tör-
vények, ezen belül a rabbik törvényei, és végül a világi törvé-
nyek, azaz a római jogrend. A hétköznapi élet szinte minden
területe szabályozva volt. A korabeli zsidóság számára nyilván-
valóan nem volt könnyû feladat mindezeket figyelembe véve
élni, sõt az emberi természet tovább nehezíthette a sokirányú
engedelmességet. Akik azonban isteni segítséget igényeltek,
azok számára érkezett a mennybõl támogatás.

„Jézust a születése után mintegy negyven nappal József
és Mária Jeruzsálembe vitte, hogy bemutassák Istennek,
áldozatuk kíséretében. Krisztusnak mint az ember helyet-
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veszettek szenvedését vállalta a kereszten, hogy kegyelmet ad-
hasson. Így erõsítette meg a törvény érvényességét és a bûnös
iránti szeretetét egyszerre. 

A következõ tanulmányok mindegyike Jézus és az emberi
rendelések, illetve Isten törvénye viszonyáról szól. Számunkra
különösen fontos leckék ezek, mivel Isten parancsolatainak és
Jézus hitének megtartása (Jelenések 14,12) az üdvösség záloga
a Krisztus visszatérését váró keresztényeknek. Hittel elfogad-
ni Õt Megváltónknak a törvény által megítélt állapotunkban,
hogy azután a szabadulás hálájával szívünkben engedelmesked-
jünk törvényének – ez az a lecke, amelyre a kereszt és a kõtáb-
lák tanítanak bennünket.

Külön örömünkre szolgál, hogy a tanulmányok írásába újabb
munkatársakat vonhattunk be. Reméljük, hogy a gondolatok
és megközelítések sokfélesége javunkra szolgál és gazdagít
minket. Isten legyen velünk az Ige és a bizonyságtételek tanul-
mányozása közben!

8 * KRISZTUS ÉS A TÖRVÉNY



és mivel elvetették Õt, a nagy ünnep elveszítette számuk-
ra a jelentõségét. Amikor a foglyot bevezették az udvarba,
Pilátus kilépett palotája tornácára, és barátságtalanul te-
kintett Jézusra. A római helytartót hálószobájából hívták
ki. Elhatározta, hogy olyan gyorsan intézi el az ügyet,
amilyen gyorsan csak lehetséges. Arra készült, hogy el-
lentmondást nem tûrõ szigorúsággal foglalkozik majd a
fogollyal. A legszigorúbb arckifejezéssel fordult Jézus fe-
lé. Azt már tudta, hogy a zsidó hatóságok nagyon szeret-
ték volna, ha kihallgatja ezt a foglyot, és sietve megbün-
teti. Rápillantott azokra, akik vádat emeltek Jézus ellen,
majd kutatóan nézett Jézusra. Pilátus már sokféle bûnö-
zõvel találkozott, de még sohasem hoztak elé senkit, aki a
jóság és nemesség ilyen vonásait tükrözte volna, mint Jé-
zus. A fogoly arcán nem látta semmi jelét a bûnnek, sem a
félelemnek, vakmerõségnek vagy dacnak. Pilátus egy hig-
gadt és méltóságteljes magatartású embert látott, akinek
az arckifejezése nem egy bûnözõ ismertetõjegyeit, hanem
a menny pecsétjét hordozta magán. (…)

– Ha az ítéletetek jogos, akkor miért hoztátok a foglyot
hozzám? – fordult a zsidó vezetõkhöz. – Vigyétek el, és
ítéljétek meg a ti törvényeitek szerint! (Jn 18,31) 

A fõemberek kénytelenek voltak megmondani Pilátus-
nak, hogy már hoztak ítéletet Jézus ellen, de Pilátus ítéle-
tére is szükségük van, mert az õ ítéletüket csak ez teszi ér-
vényessé. 

– Mi a ti ítéletetek? – kérdezte Pilátus. 
– Halál – felelték –, de a törvény szerint senkit nem sza-

bad halálra adnunk. 
Arra kérték Pilátust, fogadja el a szavukat bizonyíték-

ként arra, hogy Jézus bûnös, és hajtassa végre az ítéletet.
Õk vállalják ezért a felelõsséget. Pilátus nem volt igazsá-
gos és lelkiismeretes bíró, és erkölcsi erõ tekintetében is
elég gyenge ember volt, mégis megtagadta kérésüket.
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tesének mindenben eleget kellett tennie a törvénynek.
A törvény iránti engedelmessége zálogaként körülmetélé-
sének szertartása már ezt megelõzõen megtörtént. Az
anyáért a törvény egyéves bárányt írt elõ égõáldozatul, és
egy fiatal galambot vagy gerlicét bûnért való áldozatul.
De ha a szülõk olyan szegények voltak, hogy bárányt nem
tudtak hozni, a törvény lehetõvé tette, hogy egy pár gerlét
vagy két fiatal galambot hozzanak helyette, az egyiket
égõ, a másikat bûnért való áldozatul. Az Úrnak bemuta-
tott áldozatnak hibátlannak kellett lennie. Ezek az áldoza-
tok Krisztust jelképezték, és ebbõl nyilvánvalóan kitûnik,
hogy Jézus mentes volt minden fizikai fogyatékosságtól.
Õ volt a hibátlan és szeplõtlen bárány (1Pt 1,19). Semmi-
féle hiba nem éktelenítette fizikai alkatát, erõs és egészsé-
ges volt. Egész életén át összhangban élt a természet tör-
vényeivel. Testileg-lelkileg példát adott arra, hogy milyen
életet szánt Isten az embernek a törvényeinek való enge-
delmeskedés által. Az õsi idõkbõl származott az a szokás,
hogy az elsõszülöttet Istennek szentelik. Isten megígérte,
hogy a menny elsõszülöttét odaadja a bûnösök megmen-
tésére. Ennek az ajándéknak elismeréseképpen minden
család Istennek ajánlotta az elsõszülött fiút. Papi tisztség-
re szánták õket, hogy Krisztust képviseljék az emberek
között.” (Ellen G. White: Jézus élete, Bemutatás c. fej.)

„Jézus elítélése után a fõtanács tagjai Pilátushoz men-
tek, hogy erõsítse meg az ítéletüket, és rendelje el Jézus
kivégzését. A zsidók hivatalos képviselõi nem akartak be-
lépni a római helytartó palotájának még az udvarába sem,
törvényük szerint ugyanis ezzel tisztátalanná tették volna
magukat, és ez megakadályozta volna õket abban, hogy
részt vegyenek a húsvéti ünnepen. Vakságukban nem lát-
ták, hogy a gyilkos gyûlölet már tisztátalanná tette a szí-
vüket. Nem látták, hogy Krisztus az igazi húsvéti bárány,
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áldásul szolgál, egészen addig, amíg nem ütközik Isten örök
erkölcsi törvényébe.

„Angyalok figyelik a fáradt vándorokat, Józsefet és Má-
riát, amint Dávid városa felé igyekeznek, mivel a császári
rendeletnek eleget téve részt vesznek a népszámláláson.
Isten gondviselése vezette ide a házaspárt, mivel ezt a vá-
rost jelölték meg a jövendölések Krisztus születési helye-
ként.” (Ellen G. White, Review and Herald, 1872. december 17.)

„Jézus születésének idején a nemzet idegen uralom alatt
sínylõdött, és belsõ viszályokkal küszködött. A rómaiak
látszólagos önkormányzatot engedélyeztek a zsidóknak,
de kétségtelenül Róma igáját hordozták, így képtelenek
voltak belenyugodni hatalmuk korlátozásába. A rómaiak
fenntartották maguknak a jogot a fõpap kinevezésére vagy
leváltására, s ezt a magas tisztséget gyakran csalás, meg-
vesztegetés, sõt gyilkosság árán kaparintották meg. Ily
módon a zsidó papság egyre jobban lezüllött. A papoknak
azért még nagy tekintélyük volt, de azt önzõ, üzérkedési
céljaikra használták. A nép ki volt szolgáltatva szívtelen
követeléseiknek, s emellett fizetniük kellett a súlyos adót
a rómaiaknak is. Ez a helyzet általános elégedetlenséget
váltott ki, és gyakoriak voltak a népfelkelések. Kapzsiság,
erõszak, gyanakvás és lelki fásultság emésztette a népet.”
(Ellen G. White: Jézus élete, 30. o.)

„A kémek azt várták, hogy Jézus közvetlenül – így vagy
úgy – válaszol a kérdésükre. Ha azt mondja: törvénytelen
dolog adót fizetni a császárnak, feljelentették volna a ró-
mai hatóságoknál, és letartóztatják lázadásszításért. Ha ki-
jelenti, hogy az adófizetés törvényes: bevádolják a népnél,
mert ezzel ellentmond Isten törvényének. Most zavarba
jöttek, és legyõzöttnek érezték magukat. Tervük megsem-
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Nem volt hajlandó elítélni Jézust, amíg nem sorolják fel a
vádakat ellene. 

Azt a látszatot akarták kelteni, hogy Jézus a törvény és
a rend ellen munkálkodott, így politikai bûnözõként le-
hetne elítélni. Mindig voltak lázadások és felkelések a ró-
mai kormányzat ellen, és a rómaiak a legkegyetlenebb mó-
don végezték ki azokat, akik valamely lázadásban részt
vettek. Állandóan figyeltek, hogy azonnal elfojthassanak
minden megmozdulást, amely komolyabb lázadás kitöré-
séhez vezethetne.” (Ellen G. White: Jézus élete, Pilátus elõtt c. fej.)

2 Milyen világi törvények voltak érvényben Izráelben az 
I. században? Hogyan viszonyultak ezekhez Isten gyer-

mekei? Milyen következményekkel jár a földi törvények iránti
engedelmesség?

Lk 2,1–6; 1Móz 9,5–6; Miks 5,2; Rm 13,1–8; Mk 12,14–17

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

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

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

A Római Birodalom súlyos adókat vetett ki, rabszolgaság,
császárimádat és megannyi embertelen rendelkezés volt ér-
vényben a Megváltó születésekor. Különös olvasnunk a Szent-
írásban, hogy mindezek ellen sem Jézus, sem az apostolok
nem emeltek szót. József és Mária szintén engedelmeskedtek
a világi hatalom elvárásainak, így válhatott valóra a mikeási
prófécia. Mondhatták volna, hogy Mária terhes, közel van a
szülés ideje, veszélyes az út az anya és a gyermek számára
egyaránt, ezért nem tudnak menni. De nem kerestek kifogást.
Az Ige szerint a földi törvények iránti engedelmesség mindig
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delései voltak, nem Isten parancsolatai. Mindent átszõttek az
írástudók által alkotott szabályok: az étkezések, a társadalmi
érintkezés különbözõ formái, a munka végzése, az idegenek-
hez való viszonyulás, a tisztálkodás, és természetesen a vallá-
si élet mind-mind szigorú szabályok szerint mûködött – ami-
rõl Jézus úgy nyilatkozott, hogy ezt a terhet képtelenség elvi-
selni bárkinek is. Nem tõle való volt mindez, hanem az ember
ellenségétõl.

„Isten minden parancsa következményekkel jár. Krisz-
tus elismerte a tizedfizetés kötelességét, de megmutatta,
hogy ez nem lehet mentség más kötelezettségek elhanya-
golására. A farizeusok nagyon pontosan fizettek tizedet a
kerti füvekbõl, például mentából, ánizsból, köménybõl –
ez alig került valamibe, viszont hírnevüket öregbítette
pontosságuk és szentségük miatt. Ugyanakkor értelmet-
len korlátozásaik elnyomták a népet, és lerombolták az
Isten szent rendszere iránti tiszteletet. Az emberek gon-
dolatait jelentéktelen különbségtételekkel kötötték le,
figyelmüket elfordították az alapvetõ igazságoktól. A tör-
vény fontosabb pontjait, a jogosságot, az irgalmasságot és
az igazságot elhanyagolták. »Ezeket kellene cselekedni –
mondta Krisztus –, és amazokat sem elhagyni.« (Mt
23,23) Más törvényeket is hasonlóképpen eltorzítottak az
írástudók. A Mózes által adott utasítások szerint tilos volt
bármilyen tisztátalan dolgot megenni. Tilos volt a disznó-
hús és bizonyos egyéb állatok húsának fogyasztása, mert
ezek tisztátalanná teszik a vért és megrövidítik az életet. 
A farizeusok azonban nem hagyták annyiban ezeket a
korlátozásokat, ahogyan Isten rendelte. Többek között
megkövetelték a néptõl az összes felhasznált víz megszû-
rését, nehogy a legkisebb rovar is belekerüljön, ami a tisz-
tátalan állatok közé sorolható. Jézus szembeállította eze-
ket a jelentéktelen megkötéseket a farizeusok valóságos
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misült. Olyan sommás választ kaptak kérdésükre, amelyre
nem tudtak reagálni. 

Jézus Krisztus nem keresett kibúvót, hanem elfogulat-
lanul válaszolt a kérdésre. Kezében tartotta a római érmét,
amelyre a császár nevét és képét nyomták, és kijelentette,
mivel a római hatalom védelme alatt élnek, kötelesek meg-
adni ennek a fennhatóságnak a kért támogatást – egészen
addig, amíg az nem ütközik magasabb kötelezettségükkel.
Az ország törvényeinek békeszeretõ módon kell alávet-
niük magukat, de mindenkor elsõdlegesen az Úrhoz le-
gyenek hûségesek. 

A Megváltó szavai – »Adjátok meg (…) ami Istené,
Istennek« (Lk 20,25) – komoly figyelmeztetést jelentet-
tek az ármánykodó zsidóknak. Ha hûségesen teljesítették
volna a menny iránti kötelességüket, nem válnak idegen
hatalomnak alávetett nemzetté. Nem lengett volna római
zászló Jeruzsálem felett, nem állt volna római õrszem 
a kapuban, falaik között nem uralkodik római helytartó. 
A zsidó nemzetnek viselnie kellett Istentõl való eltávolo-
dásának büntetését.” (Ellen G. White: Jézus élete, 602. o.)

3 Milyen további emberi törvények nehezítették a zsidó-
ság mindennapjait Jézus idejében? Hogyan viszonyult

ezekhez a Megváltó? Hogyan és miben kísérthet bennünket
az ehhez hasonló gondolkodás?

Mt 15,1–9; Lk 11,46 és 52

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

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

A rabbik törvényei, a farizeusok rendeleteinek százai meg-
nyomorították az izraeliták hétköznapjait. Ezek emberek ren-
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engedte a leigázott népek számára, hogy saját törvényeiket is
megtartsák, azok alapján döntsenek. Izráel esetében nem aka-
dályozta a fõtanács mûködését.

„Ez a testület a papság közül választott tagokat, vala-
mint a nemzet vezetõibõl és tanítóiból állt össze. Rend-
szerint a fõpap volt az elnök. A tagoknak javakorabeliek-
nek (de nem idõseknek) és tanult embereknek kellett len-
niük, akik nemcsak a zsidó vallásban és történelemben
járatosak, hanem az általános mûveltségük is magas szin-
tû. Nem lehettek testi fogyatékosságaik. Házasoknak és
apáknak kellett lenniük, hogy emberségesebbek és meg-
fontoltabbak legyenek. Gyûléseiket a templom egyik kül-
sõ helyiségében tartották. A zsidó függetlenség idején a
fõtanács funkcionált a nemzet legfõbb bíróságaként, s
nemcsak egyházi, hanem világi hatalommal is rendelke-
zett. Bár most alá volt rendelve a római kormányzónak, de
még mindig erõs befolyása volt mind polgári, mind vallási
ügyekben.” (Ellen G. White: Jézus élete, 132–133. o.)

Az Újszövetségben nem egy példa van arra, hogy a polgári
kérdésekben alkalmazták a mózesi törvényeket. A zsidó fér-
fiaknak fizetniük kellett a templomi adót, a válásokat szintén
a Tóra rendelkezései alapján intézték, megtartották a sógorhá-
zasság törvényét, amelynek értelmében a megözvegyült asz-
szonynak a férje testvéréhez kellett feleségül mennie; a házas-
ságtörést megkövezéssel büntették. Ne feledkezzünk meg a
számos egészségügyi rendelkezésrõl sem, amelyek a nép jólét-
ét szolgálták. Jézus mindezeket a törvényeket nem semmisí-
tette meg, nem lépte át, hanem lelki tartalommal töltötte meg,
új megvilágításban mutatta be a nép elõtt.

„Alighogy a városba értek, a templomadó begyûjtõje Pé-
ternek szegezte a kérdést: »A ti mesteretek nem fizeti-é a
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bûneinek nagyságával, és így szólt hozzájuk: »Vak vezé-
rek, akik megszûritek a szúnyogot, a tevét pedig elnye-
litek.« (Mt 23,24)” (Ellen G. White: Jézus élete, 617. o.)

„A szolgálatok mindegyikét félremagyarázták és helyte-
lenül alkalmazták. Megrontották az áldozatok célját.
Mindezeknek Krisztusra kellett volna mutatniuk, az Õ
küldetését jelképezniük, hogy amikor eljön testben, a vi-
lág is felismerhesse mint Istent, és elfogadhassa mint Meg-
váltót. De mivel a zsidók nem szolgálták teljes szívbõl a
mennyet, elvakultak lettek, és nem ismerték fel Õt. Az ön-
kényes megszorítások, ceremóniák és hagyományok jelen-
tették vallásuk lényegét.” (Ellen G. White, The Seventh-day Adven-
tist Bible Commentary, V., 1086. o.)

4 Mi volt a jelentõségük a mózesi polgári törvényeknek?
Meddig tervezte Isten ezek érvényben maradását?

Mt 17,24–27; 2Móz 30,13; Mt 19,7; 5Móz 24,1–4; Mt 22,24;
5Móz 25,5; Jn 8,5; 5Móz 22,22–24

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

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

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

Izráel életében nem lehetett élesen elkülöníteni a vallási,
egészségügyi és polgári törvényeket, mert mindegyik a nagy
Törvényadótól származott. Erre rakódtak azután a rabbik kü-
lönféle „törvényei”, és tovább bonyolította a helyzetet a római
hatalom által képviselt idegen jogrend is. Bár Róma a biroda-
lom teljes területén igyekezett érvényesíteni a törvényeit, és
azok alapján szabályozni a rendet, bizonyos mértékben mégis
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tokra, jelképekre, szertartásokra. A mennyei Fõpap megkezd-
te szolgálatát az igazi szentélyben. Azonban az Ószövetség
ceremoniális törvényeinek tanulmányozása továbbra is segít
bennünket az isteni szeretet mélyebb megértésében.

„Ha Ádám nem vétkezett volna Isten törvénye ellen,
akkor a ceremoniális törvényre soha nem lett volna szük-
ség. Az evangélium legelõször Ádámhoz szólt, abban a ki-
jelentésben, mely szerint az asszony magva majd a kígyó
fejére tapos. Ez továbbszállt az egymást követõ nemzedé-
kekre, s így Noéhoz, Ábrahámhoz és Mózeshez is eljutott.
Isten törvényének és a megváltás tervének ismeretét maga
Jézus adta Ádámnak és Évának, akik gondosan õrizték az
értékes leckét, és szavaik által gyermekeiknek és unokáik-
nak is továbbadták. Így maradt fenn Isten törvényének is-
merete.” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, I., 218. o.)

„Isten népe, amelyrõl azt mondja az Úr, hogy az Õ leg-
kedvesebb kincse, abban az elõjogban részesült, hogy két
részbõl álló törvényrendszert kapott: erkölcsi és ceremo-
niális törvényt. Az elõbbi a múltba mutatott, a teremtésre,
hogy emlékeztesse õket az élõ Istenre, aki a világot megal-
kotta, és elvárásai minden emberre nézve kötelezõek, s ez
így lesz az örökkévalóságban is. A második pedig azért
adatott, mert az ember áthágta az erkölcsi törvényt: a ce-
remoniális törvények iránti engedelmesség áldozathoza-
talból, olyan ajándékok bemutatásából állt, amelyek az el-
jövendõ megváltásra mutattak. Mindegyik érthetõ és tisz-
tán megkülönböztethetõ volt. 

Az erkölcsi törvény már a teremtéskor is fontos részét
képezte az Örökkévaló tervének, és ugyanolyan változha-
tatlan, mint maga Isten. A ceremoniális törvénynek pedig
a Megváltó tervében volt bizonyos rendeltetése, hogy ál-
tala a bûnös megértse a nagy áldozatot, magát Jézust. 
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két drachmát?« (Mt 17,24) Ez nem polgári adó volt, hanem
vallási hozzájárulás, melyet minden zsidónak évente kellett
fizetnie a templom fenntartására. A két drachma megtaga-
dását a templommal szembeni hûtlenségnek tekintették
volna – az írástudók értékelése szerint a legsérelmesebb
bûnnek. A Megváltó viselkedése az írástudók törvényeivel,
majd szemrehányása a hagyomány védelmezõivel szemben
alapul szolgált a vádra, hogy fel akarja forgatni a templomi
rendet. Ellenségei most megfelelõ alkalomnak látták, hogy
rossz hírbe keverjék. Készséges szövetségesre leltek a
templomadó begyûjtõjében. Péter úgy érezte, hogy a be-
szedõ kérdése alattomosan támadja Krisztusnak a temp-
lomhoz való hûségét. Mestere jó hírnevéért sietõsen vála-
szolt, anélkül, hogy megbeszélte volna Jézussal, kell-e
ilyen adót fizetnie.” (Ellen G. White: Jézus élete, 432–433. o.)

5 Mit tudhatunk az ószövetségi ceremoniális törvények-
rõl? Hogyan viszonyult ezekhez Jézus? Miként tekin-

tünk ma ezekre a törvényekre?

3Móz 1,1–5; 2,14–16; 5,11–13 

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

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

A ceremoniális törvények a templommal és a templomszol-
gálattal kapcsolatos rendelkezések voltak, amelyek azért adat-
tak Isten népe számára, hogy megismerje a megváltás tervét és
az eljövendõ Messiást. Ezek a rendelkezések mind-mind csak
„árnyékai voltak a valóságnak, aki a Jézus Krisztus”, azaz elõ-
képül szolgáltak a zsidó nép számára, hogy ezek segítségével
megérthesse Isten lényét, jellemét. Amikor Jézus Krisztus el-
végezte földi szolgálatát, nem volt szükség többé az áldoza-

18 * KRISZTUS ÉS A TÖRVÉNY



nyege, az ítélet mércéje. Más szóval a szeretet, a szolgálat, az
önzetlenség „törvénye”. Ebben vannak elrejtve a természet
törvényei is, amelyek által mûködik az univerzum. E törvény
szívünkbe plántálása és megélése a legfõbb életcél minden em-
ber számára.

„Jézus földre jövetelekor az izraeliták már elveszítették
az Úr jellemének ismeretét. Fontosabbnak tartották ma-
gukat minden népnél, ám nem ismerték és nem is gyako-
rolták a menny parancsolatait. Többé nem tükrözték az
Isten jellemébõl fakadó, rájuk áradó szeretetet. Senki sem
lehet igazán feddhetetlen, ha lelkében nem tükrözi vissza
az Atya képmását, és nem tanúsít szeretetet bármilyen
nemzetiségû embertársa iránt, hiszen »úgy szerette Isten
a világot, hogy az Õ egyszülött fiát adta, ha valaki hisz
õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen« (Jn 3,16).
Ha valakinek a neve szerepel is a gyülekezeti névsorban, és
szorgalmasan részt vesz a vallási ceremóniákban, csupán
ez nem teszi õt Isten gyermekévé, mivel a külsõ önmagá-
ban értéktelen. A tiszta szívûek látják meg a szeretet Urá-
nak igazi jellemét. Akinek a szíve csordultig telt a Min-
denható jóságával, annak tükröznie kell azt a tisztaságot
és szeretetet, amelyet Krisztus tanúsított földi élete során.
Aki megismerte és befogadta a Mindenható szeretetét,
szívében nincs ellenséges érzület Isten törvénye iránt, ha-
nem boldogan engedelmeskedik a parancsolatoknak. Eb-
ben áll a kereszténység. Aki az Atya iránti mélységes sze-
retettel él, szeretni fogja embertársait is, hiszen õk is
Istenhez, Teremtõjükhöz és Megváltójukhoz tartoznak. 
A szeretet a törvény betöltése, és a menny minden gyer-
mekének kötelessége eleget tenni a parancsolatoknak.

A Teremtõ elõtt mindenki a kapott képességei és talen-
tumai alapján felelõs. Most kell megpróbáltatnunk és
megtisztulnunk, hogy nyilvánvalóvá váljék, a menny hon-
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A zsidókat azonban annyira elvakította a büszkeség és a
bûn, hogy csak kevesen voltak képesek túllátni a bûnért
hozott állat halálán, s amikor eljött Krisztus, akire valójá-
ban ezek az áldozatok mutattak, nem ismerték fel Õt. 

Dicsõséges volt a ceremoniális törvény, maga Jézus
Krisztus rendelte el Atyjával tanácskozva, hogy ezzel elõ-
segítse az emberiség megváltását. A teljes áldozati rendszer
Õrá épült. Ádám magát az Üdvözítõt látta elõrevetítve az
ártatlan állatban, amely az õ, az ember bûnéért szenvedett. 

Az áldozati törvény Krisztusra mutatott elõre. Minden
reménység és hit Jézus felé irányult, mígnem elõrevetített
áldozata nem találkozott igazi áldozatával. 

Fontos tanulságokat tartalmaztak azok a parancsolatok,
amelyek az embertárs iránti kötelességeket szabályozták:
ezek határozták meg és tették érthetõvé, a gyakorlatban
alkalmazhatóvá az erkölcsi törvény elveit, hogy ezáltal a
nép vallási ismeretekre tegyen szert, és a bálványimádó
nemzetek között megmaradhasson a menny választott
népének.” (Ellen G. White, Review and Herald, 1875. május 6.)

6 Melyek azok a törvények, amelyek nemcsak Jézus idejé-
ben voltak érvényben, hanem korábban is, és azóta is ér-

vényesek? 

2Móz 20,1–18; Mt 5,17–20; 22,35–40; Rm 13,8–9

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

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

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

Az Isten által a kezdetektõl adott erkölcsi törvény örökké-
való. Ez a világmindenség és az élet alapja, Isten lényének lé-
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II. TANULMÁNY 2014. ÁPRILIS 12.

Jézus   
és a mózesi törvények   

Ajánlott olvasmányok Ellen G. White mûveibõl:
Pátriárkák és próféták, A törvényadás c. fejezet
Jézus élete, Küzdelmes napok, A hegyi beszéd c. fejezetek
Bizonyságtételek, IX., Idõszerû tanácsok, Hûséges sáfárság c. fejezetek

1 Ki a valódi szerzõje a zsidó vallás alapjául szolgáló mózesi
törvényeknek?

Jn 5,46

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

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

„A gyermek Jézus nem járt a zsinagógaiskolákba. Édes-
anyja volt elsõ földi tanítója, tõle és a prófétai tekercsek-
bõl tanult. Most, anyja ölében pontosan azokat a szava-
kat hallotta, amelyeket Õ maga mondott Mózes által Iz-
ráelnek. (…)

»Ha hinnétek Mózesnek – mondta Jézus –, nekem is
hinnétek, mert énrólam írt õ. Ha pedig az õ írásainak
nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek?«
(Jn 5,46–47) Krisztus szólt Mózesen keresztül Izráelhez.
Ha hallgattak volna az isteni hangra, amely nagy vezetõ-
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polgárai vagyunk-e. Aki lélekben és igazságban szereti Is-
tent, az Õ országának honpolgárává válik. Isten tökéletes
szentségének törvénye a jellem egyedüli és igazi mércéje.
A szeretet engedelmességben fejezõdik ki, és a tökéletes
szeretet elûzi a félelmet. Akik szeretik a Mindenhatót,
azok homlokán az Õ pecsétje van, és általa cselekszenek.
Bárcsak mindazok, akik kereszténynek vallják magukat,
tudnák, hogy mit jelent a gyakorlatban szeretni Istent!
Akkor egyek lennének a Fiúban, ahogy Õ egy az Atyával.
Jobban értékelnék felelõsségeiket, és kedvessé tennék
Megváltónk tanításait. Felismernék végtelen szentségét,
tudva, hogy Isten a magasságban uralkodik, és palástja be-
tölti a templomot. Sokkal erõteljesebb hatást gyakorolná-
nak a körülöttük élõk életére és jellemére, az emberiség
kovásza lehetnének, s másokat is meg tudnának változtat-
ni Jézus Krisztus ereje által. A hatalom Forrásához csat-
lakozva sosem veszítenék el másokat megmentõ befolyá-
sukat, hanem egyre hatékonyabbak lehetnének.” (Ellen G.
White, The Youth’s Instructor, 1894. július 26.)

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

megjelentetett kiadványok költségeihez.
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hogy bemutassák az elsõszülöttekért elrendelt áldozatot (vö.
2Móz 13,2). Évente felmentek Jeruzsálembe az ünnepekre
(vö. 5Móz 16,16), és amikor Jézus elérte a tizenkét éves kort,
õt is magukkal vitték.

„A kisded Jézust születése után mintegy negyven nap-
pal József és Mária Jeruzsálembe vitte, hogy bemutassák
az Úrnak, áldozatuk kíséretében. Ez a mózesi törvények
szerint történt meg. Krisztusnak mint az ember helyet-
tesének mindenben eleget kellett tennie a törvénynek. 
A törvény iránti engedelmességének zálogaként körülme-
télésének szertartása már ezt megelõzõen megtörtént. Az
anyáért a törvény egy egyéves bárányt írt elõ égõáldozatul,
és egy fiatal galambot vagy gerlicét bûnért való áldozatul.
De ha a szülõk olyan szegények voltak, hogy bárányt nem
tudtak hozni, a törvény lehetõvé tette, hogy egy pár gerlét
vagy két fiatal galambot hozzanak helyette, az egyiket
égõ-, a másikat bûnért való áldozatul. 

Az Úrnak bemutatott áldozatnak hibátlannak kellett
lennie. Ezek az áldozatok Krisztust jelképezték, és ebbõl
nyilvánvalóan kitûnik, hogy Jézus mentes volt minden fi-
zikai fogyatékosságtól. Õ volt a »hibátlan és szeplõtlen
bárány« (1Pt 1,19). Semmiféle hiba nem éktelenítette fizi-
kai alkatát. Teste erõs és egészséges volt. Egész életén át
összhangban élt a természet törvényeivel. Testileg és lelki-
leg példát adott arra, hogy milyen életet gondolt el Isten az
ember számára a törvényeinek való engedelmeskedés által. 

Az õsi idõkbõl származott az a szokás, hogy az elsõszü-
löttet Istennek szentelik. Isten megígérte, hogy a menny
elsõszülöttét a bûnösök megmentésére adja oda. Ennek az
ajándéknak elismeréseképpen minden család Istennek
ajánlotta az elsõszülött fiút. Papi tisztségre szánták õket,
hogy Krisztust képviseljék az emberek között.” (Ellen G.
White: Jézus élete, 50–51. o.)
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jük által szólt, ezt ismerték volna fel Krisztus tanításai-
ban. Ha hittek volna Mózesnek, neki is hittek volna, aki-
rõl Mózes írt. (…)

A dicsõség felhõje eltávozott a szentélybõl, de a betle-
hemi gyermekben ott rejlett a dicsõség, amely elõtt az
angyalok leborultak. Ez a kicsiny csecsemõ volt a meg-
ígért Mag, akire az Éden kapujában felállított elsõ oltár
mutatott. Õ volt Siló, a békesség adományozója. Õ volt
az, aki kijelentette önmagáról Mózesnek: VAGYOK. Õ
vezette Izráelt felhõ- és tûzoszlopban. Róla jövendöltek
régóta a próféták. Õ volt minden nemzet vágya, Dávid
gyökere és sarja, a fényes Hajnalcsillag.” (Ellen G. White: Jé-
zus élete, 17., 24., 93., o.)

2 Jézus szülei hogyan engedelmeskedtek a törvény rendel-
kezéseinek?

Lk 2,21–24. 41–42 

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

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

Amikor Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, megparan-
csolta neki, hogy metélje körül magát és minden férfit a háza
népe között. Ezután minden újszülött fiúgyermeket körül
kellett metélni a nyolcadik napon (1Móz 17,9–12), s ezt any-
nyira szigorúan vették, hogy akkor is meg kellett tenni, ha a
nyolcadik nap szombatra esett. Az evangéliumok szerint Má-
ria és József igaz, istenfélõ, hívõ emberek voltak, akik megtar-
tották Isten rendelkezéseit. Jézuson, Isten emberi testben
megjelent Fián pontosan azt a szertartást hajtották végre,
amelyet hosszú évszázadokkal korábban Õ maga alapított.
Amikor leteltek a megtisztulás napjai, elmentek a templomba,
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hogy betöltsem.« (Mt 5,17) Ezzel Jézus visszautasította a
farizeusok vádjait. Éppen az volt a feladata, hogy a világ fel-
fogásával szemben érvényt szerezzen a szent törvény kö-
vetelményeinek, melynek áthágásával vádolják. (…)

A rituális szolgálat értéktelen, ha nincs kapcsolatban
Krisztussal, élõ hit által. Még az erkölcsi törvény is elvesz-
ti célját, ha nem a Megváltóval összefüggésben értelmezik.
Krisztus ismételten megmutatta, hogy Atyjának törvé-
nye mélyebb pusztán irányadó parancsoknál. A tör-
vényben ugyanaz az elv testesül meg, amely az evangé-
liumban is megnyilatkozik. A törvény rámutat az ember
kötelességére, megmutatja bûneit. Krisztusra kell tekinte-
nie megbocsátásért, erõért, hogy tehesse, amit a törvény
magában foglal.” (Ellen G. White: Jézus élete, 251., 512. o.)

„Míg Krisztus e földön élt, nem vett el egyetlen pon-
tocskát sem a parancsolatokból, hanem tanításai és példája
által rámutatott arra, hogy mennyire mélyreható elvei van-
nak a parancsolatoknak, és hogy sokkal árfogóbbak, mint
ahogy annak idején hitték a farizeusok és az írástudók. Azt
hitték, Krisztus le akarja szállítani az ótestamentumi mér-
cét, ám Õ gyakorlati kegyességre tanította az embereket.
Krisztus megértette érzelmeiket és megfeddte a gõgös ve-
zetõket, amikor így szólt tanítványaihoz: »Mondom nék-
tek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és fa-
rizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a
mennyeknek országába.« (Mt 5,20, vö. Mt 5,17–19)

A továbbiakban Krisztus rámutatott arra, hogy Isten
törvényének alapelvei érintik még az elme vágyait és cél-
jait is. Nyíltan kijelentette, hogy ha hûséggel megtartjuk
a Tízparancsolatot, akkor úgy fogjuk szeretni embertár-
sunkat, mint önmagunkat. »Hallottátok, hogy megmon-
datott: szeresd felebarátodat és gyûlöld ellenségedet. Én
pedig azt mondom néktek: szeressétek ellenségeiteket,
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3 Mennyiben rendelte alá magát Jézus a mózesi törvények-
nek?

Lk 4,16; 22,7–8; Jn 2,23; 5,1; Mt 23,23 

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

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

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

„Jézus nem foglalkozott állandóan a törvény tételeivel,
de azt a benyomást sem keltette hallgatóiban, hogy eljöve-
telével félretette volna annak követelményeit. Tudta, hogy
kémek lesik minden szavát, kiforgathatják céljaik érdeké-
ben. Ismerte a sok hallgatójában még élõ elõítéleteket, és
semmi olyat nem mondott, ami aláásta volna a Mózes által
nékik adott vallásba és intézményekbe vetett hitüket. Ma-
ga Krisztus adta mind az erkölcsi, mind a ceremoniális
törvényt. Nem azért jött, hogy lerombolja a saját mûve
iránti bizalmat. Éppen azért akarta áttörni a hagyományos
követelmények falát, mellyel az izraeliták bekerítették ma-
gukat, mert nagyon tisztelte a törvényt és a prófétákat. Mi-
közben félretette a törvényrõl alkotott hamis értelmezései-
ket, féltve intette a tanítványokat, nehogy feladják a zsidó
népre bízott életfontosságú igazságokat.

A farizeusok büszkék voltak a törvény iránti engedel-
mességükre, mégis oly kevéssé ismerték az elveket a min-
dennapi gyakorlatban, hogy az Üdvözítõ szavait eretnek-
ségnek fogták fel. Amikor Jézus elsöpörte az igazságot el-
borító szemetet, azt hitték, magát az igazságot törli el. Azt
suttogták egymás között, hogy Õ nem sokat ad a törvény-
re. Jézus olvasott gondolataikban, és így felelt: »Ne gon-
doljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak
eltörlésére. Nem jöttem hogy eltöröljem, hanem inkább,
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telést, megtagadta az alapját képezõ indoklást. Gondos-
kodott az adó megfizetésérõl, ezzel bebizonyította isteni
jellemét. Nyilvánvalóvá vált, hogy egy Istennel, s ezért
nem adóköteles, mintha csupán a királyság egyik alatt-
valója lenne. (…) 

Jóllehet Jézus megmagyarázta, hogy nem köteles meg-
fizetni a templomadót, nem szállt vitába a zsidókkal ez
ügyben, mert félreértelmezték, s ellene fordították volna
szavait. Hogy botránkozást ne okozzon az adó visszatar-
tásával, olyasmit tett, amit igazából nem kellett volna
megtennie. Ez a tanulság igen értékes a tanítványok szá-
mára. Hamarosan jelentõs változásoknak kellett beáll-
niuk a templomi szolgálathoz való viszonyukban, és
Krisztus arra tanította õket, hogy szükségtelenül ne ke-
rüljenek összeütközésbe a fennálló renddel. Ne adjanak
alkalmat hitük félremagyarázására. A kereszténynek nem
szabad feláldoznia az igazság egyetlen alapelvét sem, de
ha csak lehet, el kell kerülnie az összeütközést. (…)

Isten minden parancsának következményei vannak. Jé-
zus elismerte a tizedfizetés kötelességét, de megmutatta,
hogy ez nem lehet mentség más kötelességek elhanyago-
lására. A farizeusok nagyon pontosan fizettek tizedet a
kerti füvekbõl, például mentából, ánizsból, köménybõl,
ez alig került valamibe, viszont hírnevüket öregbítette
pontosságuk és szentségük miatt. Ugyanakkor értelmet-
len korlátozásaik elnyomták a népet, és lerombolták a
tiszteletet Isten saját elrendelésû szent rendszere iránt.
Az emberek gondolatait jelentéktelen különbségtételek-
kel kötötték le, figyelmüket elfordították az alapvetõ
igazságoktól. A törvény nehezebb pontjait, a jogosságot,
az irgalmasságot és az igazságot elhanyagolták. »Ezeket
kellene cselekedni – mondta Krisztus –, és amazokat
sem elhagyni.« (Mt 23,23)” (Ellen G. White: Jézus élete, 434.,
520. o.)
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áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azok-
kal, akik titeket gyûlölnek, és imádkozzatok azokért, akik
háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti
mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az õ napját mind a
gonoszokra, mind a jókra, és esõt ád mind az igazaknak,
mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik tite-
ket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vám-
szedõk is nem ugyanazt cselekeszik-é? És ha csak a ti
atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál töb-
bet? Nemde a vámszedõk is nem azonképpen cselek-
szenek-é? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti meny-
nyei Atyátok tökéletes.« (Mt 5,43–48)” (Ellen G. White, Re-
view and Herald, 1910. május 19.)

Gondolkodjunk el azon, hogy vallásos életünk rítusok, ce-
remóniák megszokott folyama, vagy örömteljes, békés kap-
csolat Megváltónkkal? Értjük-e a törvények, parancsolatok
lényegét?

4 Milyen elvekre mutatott rá Jézus az alábbi igékben, ame-
lyeket nekünk is alkalmaznunk kell a mindennapok során?

Mt 17,24–27; 23,23 
(A megdézsmáljátok jelentése: tizedet fizettek.)

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

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

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

„Ha Jézus tiltakozás nélkül kifizeti az adót, gyakorlati-
lag elismerte volna a követelés jogosságát, és ezzel megta-
gadja istenségét. Így azonban, bár jogosnak látta a köve-
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Ám miközben uralni próbálták dühüket, kimondatlan gon-
dolataikra mintegy válaszként hangzottak el e szavak: »Ne
gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak
eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább,
hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és
a föld elmúlik, a törvénybõl egy jóta vagy egyetlen pontocs-
ka el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Valaki
azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok kö-
zül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában
a legkisebb lesz; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a
mennyek országában nagy lesz.« (Mt 5,17–19)” (Ellen G.
White, Review and Herald, 1898. november 15.)

„Az írástudók saját igazságukat útlevélnek tekintették
a mennybe – ám ezt Jézus elégtelennek és értéktelennek
nyilvánította. A farizeusi jogosság külsõ ceremóniákból és
az igazság elméleti ismeretébõl állt. A rabbik azt állították,
hogy saját erõfeszítésükkel tartják meg a törvényt, és ez-
által szentekké váltak, ámde cselekedeteik elválasztották
az igazságot a vallástól. Kínos pontossággal tartották meg
a rituális szolgálatokat, de életük erkölcstelen és kiábrán-
dító volt. Az úgynevezett igazságuk sohasem érhetett föl
a mennybe.

Krisztus idejében az volt az ember legnagyobb becsapá-
sa, hogy az igazság puszta igenlése már jogosultságot jelen-
tett az üdvösségre. Az emberiség tapasztalhatta, hogy az
igazság elméleti ismerete elégtelennek bizonyult a lélek
megmentéséhez, és nem termi meg az igazság gyümölcseit.
Az úgynevezett teológiai igazság iránti buzgó tisztelet
gyakran együtt jár a valódi igazság gyûlöletével. A történe-
lem legsötétebb fejezetei tele vannak vakbuzgó vallásos
emberek bûncselekményeivel. A farizeusok Ábrahám
gyermekeinek mondták magukat, dicsekedtek az isteni ki-
jelentések birtoklásával. Ezek az elõjogok azonban nem
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5 Miként tárta fel Jézus hallgatósága elõtt a törvény valódi
értelmét a különbözõ helyzetekben?

Mt 19,3–9; Jn 8,1–11; Lk 24,25–27

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

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

Gyûjtsünk további példákat az evangéliumokból Jézus tör-
vényértelmezésére!

„Megragadták az alkalmat, hogy elítéltethessék, mert azt
gondolták: bármilyen döntést hoz, megvan az ok a vádeme-
lésre. Ha felmenti az asszonyt, akkor Mózes törvényének
megvetésével vádolhatják. Ha halálra méltónak ítéli, bevá-
dolhatják a rómaiaknál, amiért az õ hatáskörükbe tartozó
kérdésekbe avatkozik be. (…) A rabbik az asszony bevádo-
lásával megszegték a törvény elõírásait. A férj kötelessége
volt, hogy eljárást indítson felesége ellen, és a bûnös feleket
egyformán kellett büntetni. A vádlók eljárása teljesen jogta-
lan volt. Jézus azonban saját térfelükön fogadta õket. A tör-
vény szerint a megkövezés végrehajtásakor a tanúknak kell
az elsõ követ elvetniük. Jézus felemelkedett, s az össze-
esküvõkre nézve így szólt: »Aki közületek nem bûnös, az
vesse rá elõször a követ.« (Jn 8,7) Azután lehajolt, és to-
vább írt a földre. Nem tette félre a mózesi törvényt, és
nem sértette meg a római fennhatóságot sem. A vádolók
vereséget szenvedtek.” (Ellen G. White: Jézus élete, 389. o.)

„A hegyi beszéd alkalmával jelen voltak a farizeusok is, és
Jézus minden szavát figyelték. Az Üdvözítõ ismerte szí-
vüket, tudta, megátalkodottan ellenállnak a világosságnak.
Egyre inkább elmélyültek elõítéleteikben. Ezt mondogat-
ták: »Eltörli a törvényt. Ilyen tanítást nem fogadhatunk el.«
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régen Isten töltött be jelenlétével. A Szentek Szentjében
Isten dicsõsége lakozott. Az irgalom széke fölött Isten itt
nyilvánította ki dicsõségét. Senki más nem emelhette fel a
kárpitot, amely elválasztotta a mögötte levõ helyiséget a
templom többi részétõl, csak a fõpap. Õ is csak évente egy-
szer léphetett be ide. Azonban ez a kárpit most kettéha-
sadt. A földi szentély legszentebb helye nem volt többé
szent. Rémület és zûrzavar lett úrrá mindenkin. A papok
azonnal meg akarták ölni az áldozati állatot, erõtlen kezük-
bõl azonban kiesett a kés. A jelkép és a valóság találkozott
Isten Fia halálában. A nagy áldozat megtörtént.” (Ellen G.
White: Jézus élete, 664–665. o.)

„A templomi szolgálat szertartásait, amelyek Krisztust
ábrázolják jelképekben és árnyékokban, Isten visszavonta
Jézus keresztre feszítésekor, mivel a jelkép összetalálko-
zott a valósággal, Isten bárányának, az igaz és tökéletes ál-
dozatnak a halálával.” (Ellen G. White, 72. kézirat, 1901)

„A Tízparancsolat él és élni is fog a véget nem érõ kor-
szakokon át. Az áldozatok szolgálatára nem volt szükség
többé, miután Jézus Krisztus halálában a jelkép összeta-
lálkozott a valósággal. Isten báránya teljes és tökéletes
áldozat volt. 

Isten törvénye meg fogja tartani tökéletes jellegét, amíg
az Úr királyi széke fennáll. Ez a törvény Isten jellemének
kifejezése. (…) Krisztus kereszthalála után nem volt többé
jelentõsége az árnyékképeknek, jelképeknek. Ezzel szem-
ben a Tízparancsolat törvényét nem feszítették meg Krisz-
tussal. Ha megfeszítették volna, Sátán elért volna mindent,
amit a mennyben el akart érni. Ezért a kísérletéért ûzték ki
õt a mennybõl. Sátán elbukott, s magával vitte az elbukott
angyalokat, ma pedig embereket vezet félre Isten törvé-
nyével kapcsolatban.” (Ellen G. White, 167. kézirat, 1898)
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védték meg õket az önzéstõl, rosszindulattól, haszonlesés-
tõl, a legnagyobb képmutatástól. Azt hitték, hogy õk a vi-
lág legvallásosabb emberei, ezzel szemben úgynevezett
igazhitûségük az Úr megfeszítéséhez vezetett.

Ugyanez a veszély ma is fennáll. Sokan kereszténynek
vallják magukat, mivel keresztény hitvallást tettek. Ám
az igazságot nem valósítják meg a gyakorlati életben.
Hiányzik belõlük a hitbõl való szeretet, ezért nem is
nyertek erõt és kegyelmet, amely az igazság szentségé-
bõl fakad. Az ember megvallhatja hitét az igazságban,
de ha ez a hit nem teszi õszintévé, kedvessé, türelmessé,
elnézõvé, mennyei lelkületûvé, akkor az igazság átokká
válik számára, befolyása által pedig átokká a világ szá-
mára.” (Ellen G. White: Jézus élete, 252–254. o.)

6 Jézus halálával a törvény mely rendelkezései vesztették
érvényüket, és melyek azok, amelyekre Jézus Mt 5,17–18.

verseiben mondott szavai vonatkoznak?

Mt 27,50–51; Kol 2,16–17

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

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

„Amikor a hangos kiáltás – »Elvégeztetett!« (Jn 19,30)
– elhangzott Krisztus ajkáról, a papok éppen a templom-
ban végezték szolgálatukat. Ez volt az esti áldozat órája. 
A Krisztust jelképezõ bárányt bevitték, hogy levágják.
A pap már felemelt késsel állt ott, amiként Ábrahám tette
egykor. A föld azonban megmozdult, és remegni kezdett,
mert maga az Úr közelítette meg az oltárt. A templom bel-
sõ kárpitját tetejétõl az aljáig egy láthatatlan kéz ketté-
tépte, és a sokaság tekintete elõtt feltárult a hely, amelyet
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III. TANULMÁNY 2014. ÁPRILIS 19.

Krisztus és a vallási  
hagyományok  

Ajánlott olvasmány:
Ellen G. White: Jézus élete, Hagyomány, Jaj a farizeusoknak c. fejezetek

1 Milyen felhívásnak igyekeztek eleget tenni – eredeti szán-
dékuk szerint – a zsidó nép írástudói? Milyen téves követ-

keztetést vontak le népük történelmi kudarcaiból?

5Móz 32,46–47; Hós 4,6

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

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

„A papok nem hallgattak az ihletett próféták figyelmez-
tetéseire, és egyre inkább eltávolodtak elõdeik vallásától.
Isten elvárásainak figyelmen kívül hagyása miatt idõvel
számos szerencsétlenség, üldözés és rabság nehezedett rá-
juk. A mennyei büntetés megriasztotta õket, ezért vissza-
tértek a szent törvény külsõ formáinak szigorú megtar-
tásához. Mivel mindez nem elégítette ki õket, s újabb
nyomasztó rendeléseket adtak hozzá a ceremóniákhoz.
Büszkeségük és becsvágyuk az isteni elvárások szûk látó-
körû értelmezéséhez vezetett. Az idõ múlásával fokozato-
san körbevették magukat õseik hagyományaival, mígnem
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„A törvény azért adatott, hogy meggyõzze a bûnöst a
bûnrõl, és értésére adja: Megváltóra van szüksége. Ez a cél
megvalósult volna, ha elveit a Szentlélek által alkalmaz-
zák. Ez a munka még ma is folyik. Jézus Krisztus életé-
ben világossá váltak a törvény alapelvei, és amint Isten
Szentlelke megérinti a szívet, Krisztus világossága megér-
teti az emberekkel, hogy szükségük van megtisztító véré-
re megigazító kegyelmére és igazságára. A törvény ma is
Krisztushoz vezetõ eszköz, hogy megigazulhassunk hit
által. »Az Úr törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket.«
(Zsolt 19,8). (…)

Az Üdvözítõ engedelmes élete érvényben tartotta a tör-
vény követelményeit. Bebizonyította, hogy a törvényt
meg lehet tartani, és megmutatta azt a jellemet, amely az
engedelmesség gyümölcse. Aki Jézushoz hasonlóan en-
gedelmeskedik, az kijelentheti, hogy a törvény »szent,
igaz és jó« (Rm 7,12). Másrészt mindenki, aki megszegi
Isten parancsolatait, megerõsíti Sátán állítását, amely sze-
rint a törvény igazságtalan, és nem lehet megtartani. Ez-
zel a nagy ellenség csalásainak hódol be, és megvetéssel il-
leti Istent; annak a gonosznak lesz a gyermeke, aki elõ-
ször lázadt fel Isten törvénye ellen. Az ilyen embert
beengedni a mennybe – ez azt jelentené, hogy újra meg-
jelenne a viszály és a lázadás, veszélyeztetve a világegye-
tem jólétét. Senki sem juthat be a mennyországba, aki
szándékosan figyelmen kívül hagyja a törvény elveit.” (El-
len G. White: Jézus élete, 252–254. o.) 

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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2 Hova vezetett az írástudók emberi igyekezete? Gyûjtsük
ki az igékbõl és beszéljük meg, hogyan jellemezte Jézus

kora vallási vezetõit! Mely vonásuk jelenthet kísértést szá-
munkra is?

Mt 23,1–5 

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

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

SZEMÉLYES ÁTGONDOLÁSRA:
„Könnyû” vagy „elhordozhatatlan” teher számunkra az Ige
megélése? Mi határozza meg a lelki békénket, vallásos életünk
tapasztalatait, eredményeit: „belsõ szobánk”, vagy hogy „lás-
sák az emberek”? (Vö. Mt 11,28–29; 6,5–6)

„A vallási vezetõk számos részletes szabályt alkottak,
amelyeket a hagyományokra alapoztak, s így túlzottan kor-
látozták a személyes szabadságjogokat. Nagyon messzire
mentek az evéssel és ivással kapcsolatos szabályozásokban.
A vizet meg kellett szûrni, hogy ne váljék tisztátalanná, s ha
egy porszem vagy egy apró rovar mégis belekerül, ne váljék
használhatatlanná. Az emberek folyton attól rettegtek,
hogy áthágják valamelyik határozatot vagy ellentétesen cse-
lekszenek valamely hagyománnyal, amelyet úgy mutattak
be nekik, mint a törvényt, s így életük nagyon megterhelõ-
dött e sok szabályozás és ceremónia közepette. 

A farizeusok a végtelennek tûnõ rendelkezésekkel a
külsõségekre terelték az emberek figyelmét, s ez vezetett
az igazi vallás elhanyagolásához. Nem voltak képesek
összefüggést teremteni Krisztus gondolkodása és a cere-
móniáik között, ezért elhagyták az élõ forrásokat, és repe-
dezett kutakat ástak, amelyek azonban nem tarthatták meg
a vizet.” (Ellen G. White, The Signs of the Times, 1887. június 9.) 
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oda jutottak, hogy már azt hitték, ezek ugyanolyan szent
rendelések, mint az eredeti parancsolatok. Az önmagukba
és saját rendeléseikbe vetett bizalom, valamint az elõítélet
más népekkel szemben arra késztette õket, hogy szembe-
forduljanak Isten Lelkével, így még inkább megfosztották
magukat az Istentõl származó kiváltságoktól.” (Ellen G. White,
The Signs of the Times, 1876. október 30.)

A fogságban eltöltött hosszú idõszakok mély nyomot hagy-
tak Izráel vallási gondolkodásában. A római megszállás épp
ezért még inkább a szigorú törvényeskedés irányába terelte
az írástudók gondolkodását és viselkedését. A farizeusok
(nevük a héber parasz szóból ered, amelynek jelentése: külön-
választani) is úgy gondolták, hogy ismét a próféták korának
Isten-ítéletét kell elszenvedniük, ezért félelemmel és felelõs-
ségük tudatában törekedtek tisztává válni életük minden te-
rületén. 

„Még ha az írástudók és a farizeusok »Mózes székében« ül-
tek is, a vallási kérdések terén tekintélyüket nem az Ószövet-
ségbõl nyerték. A farizeusok által alkalmazott törvény a veze-
tõ rabbik bibliai magyarázataiból állt össze. Az eredeti szándék
szerint ezekkel a magyarázatokkal nem akarták helyettesíteni a
Szentírást, csupán kiegészítésként értelmezték azokat. Eleinte
szóban terjedtek, késõbb azonban az írástudók könyvekbe
kezdték gyûjteni e magyarázatokat. A rabbinikus törvények el-
sõ hivatalos kiadása csak a Kr. u. II. század vége felé jelent meg,
amikor Jehuda Hanászi rabbi elvégezte a végsõ összeállítást, és
közzétette a Misnát. Az ott feljegyzett törvények a rabbiktól
származó magyarázatok mintegy négy évszázadnyi anyagát
tartalmazzák. Több olyan rabbi magyarázata is megtalálható
benne, aki Jézus korában élt, közülük a két legnevesebb Hillel
és Sammai. Ide tartozott még Hillel unokája, Gamáliel, akinél
Pál tanult.” (Keith Burton: Krisztus és a törvénye, 24. o.)
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hez folyamodtak segítségért, ezt a választ kaphatták: »Kor-
bán, azaz templomi ajándék.« A hamis tanítók kijelentet-
ték: az a szentségtörés, ha a templomnak már felajánlott va-
gyont magadnak igényeled azért, hogy eleget tegyél szüleid
kérésének. A fogadalom szent volt, és meg kellett tartani,
mert azt állították, hogy maga Isten is ezt mondta: »Ha fo-
gadással ígérsz valamit az Úrnak, a te Istenednek, ne halo-
gasd annak megadását, mert bizony megkeresi azt rajtad az
Úr, a te Istened, és bûnül tulajdoníttatik az néked.« (5Móz
23,21) A kegyesség látszata alatt ezek a tanítók felmentet-
ték az ifjakat az ötödik parancsolat megtartása alól, és önzõ
céljaikra használták fel azokat a javakat, amelyekkel a szü-
lõk idõs napjait kellett volna boldogabbá tenniük, s így a va-
gyon jogos birtokosainak szenvedniük és nélkülözniük kel-
lett. Isten ismerte az indítékaikat, és kijelentette: »Pedig
hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak,
amelyek embereknek parancsolatai. Mert Isten parancsola-
tát elhagyva az emberek rendelését tartjátok meg, korsók-
nak és poharaknak mosását, és sok egyéb efféléket is cse-
lekesztek. És mondta nékik: Isten parancsolatát szépen fél-
reteszitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.«
(Mk 7,7–9)” (Ellen G. White, The Signs of the Times, 1900. január 3.)

4 Miért nehéz feladni az önigazságunkat? Mi mindent kell
ezzel együtt feladnunk?

Rm 10,1–3; Fil 3,5–6

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

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

„Krisztus a hegyi beszédben bemutatta az embereknek
azt az igazságot, hogy a személyes kegyesség jelenti az ere-
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3 A farizeusok vallási szemléletmódja hogyan hatott az
emberi kapcsolataikra? Miért akadályozta a gondolkodá-

suk õket abban, hogy Messiásként fogadják el Jézust? Hogyan
viszonyult hozzájuk Jézus? 

Mk 3,1–5; Mt 15,1–9

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

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

Az emberi rendelések az igazság megvédelmezésének em-
beri útját jelentették, ezért törvényszerûen ítélkezéshez és vá-
doláshoz vezettek. Megszentelõ erõ híján ugyanakkor öniga-
zoló cselekedetek és képmutatás is kellett a személyes bûnök
eltussolásához (lásd Jn 8,3–6). A végeredmény súlyos bizal-
matlanság és szeretetlenség a bûnös, a vámszedõ, a parázna, a
pogány iránt – önimádattal és önigazultsággal párosulva.

„Krisztus arra vágyott, hogy példaadása által választó-
vonalat húzzon az emberi elméletek és a menny szent el-
várásai közé. Ezt mondta a farizeusoknak: »Ti pedig miért
hágjátok át Isten parancsolatát a rendeléseitek által? Mert
Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyá-
dat, és: Aki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakol-
jon. Ti pedig így tanítotok: Ha valaki ezt mondja apjának
vagy anyjának: Áldozati ajándék az, amivel megsegíthet-
nélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy
tisztelje apját és anyját. És erõtlenné tettétek Isten paran-
csolatát a ti rendeléseitek által.« (Mt 15,3–6)

Az Úr törvénye kimondja, hogy a fiú tisztelje szüleit, tá-
mogassa õket szükségleteikben, és gondoskodjon róluk
idõs korukban. A hamis tanítók szerint azonban sokkal
fontosabb, hogy a fiak esküvel szenteljék oda egész vagyo-
nukat a templomi szolgálatokra. Ha a szülõk gyermekeik-

38 * KRISZTUS ÉS A TÖRVÉNY



vény áthágásával vádolták Jézust és tanítványait, mert õk
nem szabták magukat a vallási vezetõk kívánalmaihoz. Ek-
kor Krisztus rámutatott, mi fertõzi meg a lelket, s ha az
emberi hagyományokat a törvény fölé emelik, azzal be-
szennyezik saját szívüket és embertársaik szívét is. Így
szólt a néphez: »Halljátok és értsétek meg: nem az fertõz-
teti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön
a szájból, az fertõzteti meg az embert.« (Mt 15,10–11)”
(Ellen G. White, The Signs of the Times, 1900. január 3.)

„Jézus és a tanítványai nem gyakorolták a rituális mosa-
kodásokat, s a vallási vezetõk ennek elhanyagolását tették
vádjuk alapjává. Mégsem intéztek támadást egyenesen a
Megváltó ellen, hanem a tanítványait vádolva jöttek hoz-
zá. A sokaság színe elõtt kérdezték meg: »Miért hágják át
a te tanítványaid a vének rendeléseit? Miért nem mossák
meg a kezüket, amikor enni akarnak?« (Mt 15,2) 

Amikor az igazság üzenete különleges erõvel érkezik a
lélekhez, Sátán arra indítja eszközeit, hogy vitát szítsanak
valamilyen jelentéktelenebb kérdésben. Így próbálja el-
vonni a figyelmet a valódi kérdésekrõl. Bárhol is kezdõdik
valami jó, mindig készen állnak a gáncsoskodók, hogy vi-
tát kezdeményezzenek formaságokról vagy jelentéktelen
részletekrõl, hogy többé ne az élõ valóságra összpontosít-
sanak. Amikor úgy tûnik, hogy Isten különleges módon
kíván munkálkodni népéért, ne hagyjuk magunkat vitákba
sodorni, amelyek csak lélekrombolást eredményeznek. 

A bennünket leginkább érintõ kérdések: Üdvözítõ
hittel hiszek Isten Fiában? Összhangban áll-e életem az
isteni törvénnyel? »Aki hisz a Fiúban, örök élete van, aki
pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet.« (Jn 3,36)
»Arról tudjuk meg, hogy megismertük Õt, ha az Õ paran-
csolatait megtartjuk.« (1Jn 2,3)” (Ellen G. White: Jézus élete,
395–396. o.)
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jüket. Át kell adniuk magukat az Úrnak, és fenntartások
nélkül kell együtt munkálkodniuk Istennel. A magasztos
kijelentések, a külsõségek és ceremóniák bár nagyon meg-
kapóak lehetnek, nem teszik jobbá a szívet, sem tisztábbá
a jellemet. Az Isten iránti igazi szeretet tevékeny elv és
megtisztító erõ. Úgy tûnt, hogy az írástudók és farizeusok
aprólékosan betartják a törvényt, Krisztus mégis így intet-
te a tanítványait: »Mondom néktek, hogy ha a ti igazságo-
tok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, sem-
miképpen sem mehettek be a mennyek országába.« (Mt
5,20) Megdöbbentõ kijelentés! Ezzel fejezte ki a cseleke-
detek és az emberi természet elégtelenségét, s elõtérbe he-
lyezte az erkölcsi megújulás és a mennyei világosság szük-
ségességét.” (Ellen G. White, Review and Herald, 1895. április 30.)

Az embernek minden vélt kiválóságát Isten elé kell helyez-
nie, mielõtt Krisztus követõjévé válna. Értékünk nem az örö-
költ képességeink, tudásunk, élettapasztalataink vagy tehetsé-
günk alapján mérhetõ. 

5 Milyen óvást fogalmaz meg Jézus az emberi hagyomá-
nyokkal, szokásokkal kapcsolatban? Mivel több Jézus

igazsága „a farizeusok igazságánál”?

Ésa 29,13; Mt 5,17–20 

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

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

„Aki annak idején Ésaiás által beszélt, most szemtõl
szemben szólt népéhez. Próbálta kiszaggatni a hagyomá-
nyok és tévtanok gyökereit, amelyek Isten Igéjének tiszta
elvei közé vegyültek. Az írástudók és a farizeusok a tör-
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evangéliumot nem lehetett a szívükbe ültetni, mivel ott
már nem maradt több hely. Nem lehettek új tömlõk, ame-
lyekbe Isten új bort tölthet. Jézus arra kényszerült, hogy
máshol keressen új tömlõket az igazságról és az életrõl
szóló tanításai számára, nem a farizeusok és az írástudók
körében. Olyan embereket keresett, akik készséggel alá-
vetik magukat a szív megújulásáért végzendõ munkának.
Azért jött, hogy új szívet adjon teremtményeinek, amint
megígérte: »Adok néktek új szívet.« (Ezék 36,19)” (Ellen
G. White, Review and Herald, 1894. március 20.)

Az e heti adomány az Életpont Nonprofit Kft.-t 
támogatja. – A Biblia-táborok fenntartására és fejlesztésére 

szánt adomány. 

KRISZTUS ÉS A VALLÁSI HAGYOMÁNYOK * 43

6 Mikor tudja kimondani az ember, hogy „nincs saját igaz-
ságom a törvénybõl”? Hogyan gyógyítja meg Krisztus

egyszerre az emberi és az isteni törvényhez való viszonyunkat? 

Fil 3,7–9

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

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

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

„Amikor Isten népének tagjai a Szentlélek által egyesül-
nek, minden szívbõl eltûnik a farizeusi magatartás és ön-
igazultság. Krisztus példája látható lesz testének minden
tagjában, s gyermekei új tömlõkké lesznek, melyekbe az
Õ új borát töltheti, és ez az új bor nem fogja szétszakíta-
ni a tömlõket. Az Úr nyilvánosságra hozza évezredes tit-
kait. Feltárul »eme titok dicsõségének gazdagsága, az tud-
niillik, hogy Krisztus köztetek van, a dicsõségnek ama re-
ménysége: akit mi prédikálunk, intvén minden embert, és
tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy min-
denkit tökéletesnek állassunk elõ Krisztus Jézusban; ami-
re igyekszem is, tusakodván az Õ ereje szerint, amely ben-
nem hatalmasan munkálkodik« (Kol 1,27–29). 

Jézus eljött, hogy mindnyájunkkal megossza a Szentlel-
ket, szívünkbe plántálja Isten szeretetét, ám lehetetlen
olyanokat felruházni a Lélekkel, akik bölcsnek tartják sa-
ját elgondolásaikat, változhatatlannak dogmáikat, s embe-
ri hagyományokat és rendeléseket követnek éppen úgy,
ahogyan az izraeliták tették a Megváltó földi életében. Ap-
rólékosak voltak az egyházi tanításokban, szigorúak azok
külsõ alkalmazásában, ám hiányzott belõlük az odaszente-
lõdés. Krisztus elmondta, hogy olyanok, mint a kiszáradt
tömlõk (abban az idõben tömlõkben tárolták a vizet). Az
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Jézus a boldogmondásokkal hidat épített az emberek felé.
Miközben tisztázta „a keresztény lelki élet fejlõdését”, az em-
ber legfontosabb vágya, a boldogság felõl közelítette meg hall-
gatóit. Küldetésének középpontjában állandóan az evangélium,
a jó hír állt, hiszen Isten ad és nem elvesz, nem elszomorít,
hanem boldoggá tesz. Jézus megnyerõ és vonzó, de hajszál-
nyit sem elvtelen módon ragadta meg hallgatói figyelmét.
Nemcsak gondolatai iránymutatóak, hanem a „módszer” is,
amellyel a társadalom minden rétegét megszólította. 

John T. Fisher pszichiáter a következõt írja a hegyi beszédrõl:
„Ha összeszednénk a mentálhigiéné témakörében valaha írt
valamennyi mértékadó cikket, ha ezeket összedolgoznánk és
megszabadítanánk a fölösleges szavaktól, ha a lényeget mind
megtartanánk, a körítésbõl viszont semmit, és ha a tiszta tudo-
mányos ismeret ezen makulátlan darabjait a legtehetségesebb
élõ költõvel tömören szavakba foglaltatnánk – akkor megkap-
nánk a hegyi beszéd suta, némileg hiányos összegzését, és ez
egyáltalán nem állná meg az összehasonlítást az eredetivel. 
A kereszténység csaknem két évezrede kezében tartja a teljes
választ a világ nyugtalan és meddõ vágyakozásaira. Ez az op-
timista, normális és megelégedett, sikeres ember receptje.” 

Jézus idejében és napjainkban is a vallási vezetõk „ha-
gyományokkal és mesékkel takarják el a felbecsülhetetlen
értékû igazságot. Az Üdvözítõ azért jött, hogy eltávolítsa
a hiedelmek és a dédelgetett tévedések szennyét, és Igéjé-
nek drága kincseit visszahelyezze az õket megilletõ helyre.
Mit tenne ma Jézus, ha eljönne úgy, ahogy eljött a zsidók-
hoz? Arra kényszerülne, hogy hasonló módon eltávolítsa
a hagyomány és a ceremóniák szemetét. A zsidókat felet-
tébb zavarta, hogy Jézus ezt tette. Elfelejtették Isten kez-
deti igazságait, ám Krisztus ezeket újra feltárta elõttük.
Feladatunk felszabadítani Isten drága kincseit a tévelygés
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IV. TANULMÁNY 2014. ÁPRILIS 26.

Krisztus   
és a hegyi beszédben 
bemutatott törvény  

Ajánlott olvasmányok Ellen G. White mûveibõl:
Gondolatok a hegyi beszédrõl 
Jézus élete, A hegyi beszéd c. fejezet

Hegyi beszédében Jézus Krisztus Isten országának alapelveit
fejtette ki, s a törvény valódi jelentésérõl is hangsúlyosan be-
szélt. A tanulmányban Máté evangéliuma 5,17–48-ig terjedõ
szakaszát gondoljuk át.

1 Isten népe hogyan viszonyult a törvényhez Jézus korá-
ban? Hogyan közelítette meg Jézus a törvényt látszólag

ismerõ, de valójában Istentõl elidegenedett hallgatóit? 

Mk 7,9; Jn 7,49–51; Mt 23,23; Mt 5,1–16; vö. Jel 22,14; Mt
13,52

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

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

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

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

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

Miközben Jézus a valódi vallásos élet és boldogság ösz-
szefüggéseit világosította meg, „az írástudók és farizeusok
észrevették, hogy Krisztus nem tartja tiszteletben hagyo-
mányaikat, akkor azzal vádolták meg, hogy semmibe veszi
a törvényt és a prófétákat. Krisztus azonban nem vette
semmibe a régi igazságokat. S mivel Õ nem alkalmazko-
dott szûklátókörû külsõségeikhez, azt állították, hogy el-
törli a törvényt. Megdöbbenéssel hallgatták azonban Krisz-
tus szavait (Mt 5,17–18). Krisztus volt a törvény szerzõje,
s a farizeusok vaksága azt mutatja, milyen tévesen értel-
mezhetik és mutathatják be Isten munkáját azok, akik azt
állítják magukról, hogy világossággal és ismerettel rendel-
keznek. A dicsõséges igazságokat az emberi szemektõl tá-
vol esõ helyekre ásták el, s a tévelygés és babonák miatt el-
veszítette ragyogását és vonzását. Jézus azonban felfedezi
az isteni világosságot és napfényre hozza az igazságot a
maga gyönyörûséges, mennyei dicsõségében. Az õszinte
emberek elméje csodálattal telik meg. Szívüket szent érze-
lemmel vonzza az, aki napfényre hozta és meg is magya-
rázta az igazság drága kincseit. A zsidók részben értették
az igazságot, és Isten Igéjének bizonyos részeit meg is tar-
tották, azonban nem értették a törvény mindenre kiterje-
dõ jellegét. Krisztus eltávolította a hagyomány szemetét,
és napfényre hozta az igazi kincset, Isten terveinek igazi lé-
nyegét. S amikor ezt tette, akkor a zsidók elkeseredése
nem ismert határt. Városról városra terjesztették az álhíre-
ket, melyek szerint Krisztus tönkreteszi Isten mûvét. Jé-
zus valóban megsemmisítette a régi külsõségeket, ám

KRISZTUS ÉS A HEGYI BESZÉDBEN BEMUTATOTT TÖRVÉNY * 47

és a babonák uralma alól. Micsoda feladatot bíz ránk az
evangélium!” (Ellen G. White, Review and Herald, 1889. június 4.)

Mennyit tanulhatunk Krisztustól! Hiszen „a hegyi be-
szédben arra törekedett, hogy a téves nevelés hatásától meg-
szabadítsa hallgatóit, s helyes tanítást adjon nekik az Õ or-
szágáról és saját jellemérõl. De nem támadta közvetlenül
a nép tévedéseit. Látta az egész világ nyomorúságát a bûn
miatt, mégsem világított rá élesen szánalmas állapotukra.
Összehasonlíthatatlanul jobbat tanított nekik, mint amit ad-
dig ismertek. Nem szállt harcba az Isten országáról alkotott
elképzeléseikkel, hanem elmondta nekik, hogyan juthatnak
oda, és hagyta, hadd vonják le a következtetéseket. A Jézus
által tanított igazság számunkra is ugyanolyan fontos,
mint a sokaságnak, amely akkor követte Õt. Nekünk is
legalább annyira szükségünk van arra, hogy megismerjük
Isten országának alapelveit.” (Ellen G. White: Jézus élete, A hegyi
beszéd c. fej.)

BESZÉLJÜK MEG:
Mennyiben párhuzamos a Jézus korabeli vallásosság korunké-
val, vagy akár saját hitéletünkkel? Komolyan vesszük-e a zsi-
dókhoz hasonlóan ránk is leselkedõ veszélyt, hogy látszólag a
törvény felett õrködve valójában megronthatjuk, szemben áll-
hatunk azzal? Együttérzõen tekintük-e a vallásos és vallástalan
tömegek szükségleteire?

2 Mivel vádolták Jézust, hogyan oszlatta el a félreértést?
Mi az a „több igazság” a törvény betû szerinti ismeretén

felül, amely elengedhetetlen Isten országa elnyeréséhez?

Mt 5,17–20, vö. Ésa 42,3–4. 21; Zsolt 40,9; Rm 2,17–24, vö.
Rm 8,1–4; Jel 14,12
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halnia, hogy megváltsa halálával az embert a bûn következ-
ményétõl. Krisztus halála a törvény változhatatlanságát
bizonyítja, és távolról sem az eltörlését. (…) Isten törvé-
nye – jellegénél fogva – változhatatlan; Alkotója akaratát
és jellemét nyilatkoztatja ki. Isten szeretet, és törvénye is
szeretet.” (Ellen G. White: A nagy küzdelem, Újkori ébredések c. fej.)

A lélektelen engedelmesség veszélyét azonban gyakran
alábecsüljük. Mintha kevésbé félnénk attól, mint az enge-
detlenségtõl, pedig valójában veszélyesebb annál (lásd a té-
kozló fiú példázata). „Krisztus korában az volt az emberi
értelem legnagyobb csalása, hogy az igazság puszta elfoga-
dása már igaz életet jelent. Azonban az igazság elméleti is-
merete elégtelen a lélek megmentéséhez. Egy teológiai
igazság iránti buzgó tisztelet gyakran társul a valódi igazság
gyûlöletével, ahogyan az életben megnyilvánul. (…) Sokan
természetesnek veszik, hogy õk keresztények, egyszerûen
azért, mert egyetértenek bizonyos hitelvekkel. De az igaz-
ságot nem valósítják meg a gyakorlati életükben. Nem hit-
tek benne, nem szerették meg, ezért nem kapták meg azt a
hatalmat és kegyelmet, amely az igazság szentségébõl szár-
mazik. Hitet tehetünk az igazság mellett, de ha nem tesz
õszintévé, kedvessé, türelmessé, mennyei lelkületûvé, az
igazság átok lesz számunkra, befolyásunk által pedig átok-
ká válunk a világ számára.” (Ellen G. White: Jézus élete, 261. o.)

BESZÉLJÜK MEG:
Törekszünk-e egyéni és közösségi életünkben a teljes igazság-
ra, vagy megelégszünk a vonzalmaink, ellenszenveink, rutin-
jaink formálta, valójában torz, hiányos törvényértelmezéssel,
szemlélettel? Melyik hibát mentegetjük inkább: az elvtelensé-
günket vagy a szívtelenségünket? Mi lehet az oka annak, hogy
nem vesszük komolyan: Isten nem az állásfoglalásunkat nézi,
hanem a szívünket, életgyakorlatunkat? 
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visszahelyezte eredeti helyükre a régi igazságokat. Rá-
mutatott az igazságok között levõ kapcsolatokra, és egy
teljes és szimmetrikus igazságrendszert alkotott. Ez volt az
Üdvözítõ munkája – mi pedig most mit tegyünk? Ne dol-
gozzunk Krisztussal összhangban? Hagyjuk, hogy híresz-
telések irányítsanak? Engedjük, hogy saját kigondolásaink
eltakarják szemünk elõl az isteni világosságot? Figyelme-
sen kell olvasnunk, hozzáértéssel hallgatnunk, és tanítsuk
meg másoknak is azt, amit megismertünk. Folyton éhez-
nünk kell az élet kenyerét, folyamatosan keresnünk kell az
élõ vizet, hogy az embereket az élõ vízhez és az igazság fel-
üdítõ Forrásához vezethessük.” (Ellen G. White, Review and He-
rald, 1889. június 4.)

Látnunk kell, hogy Istenünk azért adta nekünk szent paran-
csolatait, mert szeret bennünket. 

„Azért nyilatkoztatja ki az igazi élet elveit, hogy meg-
védjen bennünket a törvényszegés következményeitõl.
A törvény Isten gondolatainak kifejezése, és amikor
Krisztust elfogadjuk, azok a mi gondolatainkká lesznek.
Természetünk vágyai és hajlamai fölé emel minket, a
kísértések fölé, amelyek bûnhöz vezetnek. Isten azt sze-
retné, ha boldogok lennénk, és nekünk adta a törvény
elõírásait, hogy örömünket lelhessük az engedelmesség-
ben.” (Ellen G. White: Jézus élete, 259. o.)

„Sok vallástanító azt állítja, hogy Krisztus eltörölte halá-
lával a törvényt, és az embernek azóta nem kell megtartania.
Egyesek súlyos igának tartják, és a törvény szolgaságával
szembeállítják az evangélium szabadságát. Semmi alapja
nincs annak az állításnak, hogy Krisztus eltörölte halálával
Atyja törvényét. Ha a törvény megváltoztatható vagy félre-
tehetõ lett volna, akkor Krisztusnak nem kellett volna meg-
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Akik azt gondolják, hogy a parancsolatok csak a gonoszság
tényleges elkövetését tiltják, Jézus szavaiból világosan megért-
hetik, hogy Isten törvényét nem csupán betû szerint, hanem
a lelkülete szerint is tisztelni kell:

„Jézus elmagyarázta a parancsolatok mélységét, s lelep-
lezte a választott nép végzetes tévedését: azt, hogy meg-
elégedtek a külsõ engedelmességgel. Jézus rámutatott,
hogy a gyilkosság elõbb az elmében születik meg, s a go-
noszság és a bosszúállás tulajdonképpen gyilkosságot je-
lent (Mt 5,21–22). 

(…) Van a haragnak egy fajtája, amely nem ütközik tör-
vénybe: amikor Krisztus követõi látják, hogy Isten nevét
megszégyenítik, és az igazság drága munkájára árnyat vet-
nek azok, akik állítólag tisztelik Õt, amikor ártatlanokat
üldöznek és nyomnak el – akkor az igaz hívõk lelkét szent
harag tölti be, amely érzékeny lelkiismeretbõl fakad, s ez
nem bûn. 

Jézus hallgatói között voltak olyanok is, akik elégedet-
tek voltak saját feddhetetlenségükkel, mivel nem követtek
el egyetlen nyilvános bûnt sem, pedig szívükben ugyan-
olyan érzelmeket tápláltak, mint egy szörnyû gyilkosságot
elkövetõ személy. Ezek az emberek mégis a kegyességrõl
vallanak, és külsõleg eleget tesznek a vallási elõírásoknak.
Jézus rámutatott arra, hogy a törvénytelenség az elmében
születik meg, és aki beengedi szívébe a gyûlöletet és bosz-
szút, az már a gyilkosság útjára lépett, s így ajándékait nem
fogadhatja el Isten. Számukra az egyetlen megoldás, hogy
tépjék ki szívûkbõl a keserûség és az ellenségeskedés gyö-
kereit. 
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„Jézus azt tanította hallgatóinak, hogy a törvény áthá-
gását jelenti a gonosz vágy még a tett elkövetése elõtt. Kö-
telességünk féken tartani és Isten törvényének alávetni
gondolatainkat. Az Úr azért adta elménk nemes erejét,
hogy a mennyei dolgok csodálására használjuk. Isten min-
dent megtett annak érdekében, hogy folyamatosan növe-
kedhessünk a lelkiekben. Rendelkezésünkre bocsátotta
azokat az eszközöket, amelyek elõsegítik növekedésünket
az ismeretben és erényekben. (…) Aki a mennyei termé-
szet részesévé szeretne válni, (…) folyamatos és komoly
küzdelmet kell vívnia a léleknek az elme gonosz kigondo-
lásai ellen. Kitartóan ellen kell állni a bûnnek a gondolatok
és a tettek szintjén. (…) Jézus irgalma, végtelen szeretete
és helyettünk hozott áldozata komoly és ünnepélyes el-
mélkedésre hív. Elmélkednünk kellene drága Megváltónk
és Közbenjárónk jellemérõl. Próbáljuk megérteni a meg-
váltási terv jelentõségét. (…) A mennyei dolgokra való fo-
lyamatos figyelés által hitünk és szeretetünk egyre erõtel-
jesebbé válik. Imáink mind kedvesebbek lesznek Isten
elõtt, mivel egyre inkább átitatja azokat a hit és a szeretet.
Egyre gyakrabban és bölcsebben fogunk imádkozni. És
mind kitartóbban bízunk Jézusban, naponkénti tapaszta-
latok által felismerjük azt, hogy Krisztus kész és hatalma
is van üdvözíteni mindazokat, aki Õáltala járulnak Isten
elé.” (Ellen G. White, Review and Herald, 1888. június 12.)

3 Hogyan világította meg Jézus a Tízparancsolat szellemi-
ségét? Ma miért különösen idõszerû a „Ne ölj!” paran-

csolat átgondolása számunkra is? Hogyan kerülhetjük el az in-
dulatok rabságát? Meddig van lehetõségünk rendezni a konf-
liktusainkat? 

Mt 5,21–26; 3Móz 19,17–18; Jn 8,37. 40
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Az izraeliták a pogányoknál magasabb erkölcsi szinten áll-
tak, azonban ez gyakran képmutatással volt terhelt a törvény-
értelmezésben. A hagyományok révén meghagyták a kiskapu-
kat akár a házassági kapcsolat felbontását illetõen, akár a til-
tott szexuális kapcsolat kérdésében is. 

„Izráel fiai büszkélkedtek erkölcsösségükkel, másrészt
rémülettel tekintettek a pogányok szokásaira. A római
tisztek jelenléte örökös botránkozás volt a nép számára,
mivel az idegenekkel a pogány szokások áradata, erkölcsi
züllés áramlott be. (…) A nép azt várta Jézustól, hogy szi-
gorúan elítéli mindezt. Mennyire megdöbbentek, amikor
az õ szívük gonoszságát leplezte le! 

Jézus azt mondta: ha titkon is, de szeretjük és melenget-
jük a gonosz, erkölcstelen gondolatokat, ez azt bizonyítja,
hogy még mindig a bûn uralkodik a szívünkben. A lélek
még mindig a bûn rabszolgaságában sínylõdik. Aki örömöt
lel a tisztátalan jelenetekben, aki megtûri magában a go-
nosz gondolatokat, aki kéjvágyó pillantást enged meg ma-
gának, az majd a nyílt bûnben, a tényleges elkövetésben is-
merheti fel a lelkében rejtegetett gonoszság valódi termé-
szetét. A bûn szégyenterhe és szívet tépõ nyomorúság lesz
a sorsa. A kísértés nyomán valaki talán súlyos bûnbe esik,
mégsem ez az idõszak termi meg a nyilvánvalóvá vált go-
noszságot. A kísértés csupán napvilágra hozza, ami már az-
elõtt is a szívében lappangott.” (Ellen G. White: Gondolatok a he-
gyi beszédrõl, 59–60. o.)

Jézus radikális hasonlatának célja nem a szexualitás dé-
monizálása volt, hanem „örömüzenetével Isten a Sátán ál-
tal lealjasított és rabszolgaságba döntött embereket vált
meg, hogy ezentúl Isten fiai dicsõ szabadságának örven-
dezzenek. Célja nem csupán a bûn elkerülhetetlen követ-
kezményétõl, a szenvedéstõl megmenteni bennünket, ha-
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A Megváltó ennél is továbbmegy, és kijelenti, hogy ha
valakinek ellenvetése van velünk szemben, mindent meg
kell tennünk annak érdekében, hogy elménkbõl eltávolít-
sunk minden rossz érzületet, hogy ajándékunkat elfogad-
hassa Isten. Ez nagyon fontos tanulság a mai idõk egyháza
számára. Sokan nagyon lelkesek a vallásos szolgálatok-
ban, miközben közöttük és testvéreik között romboló
nézeteltérések vannak, amelyek megoldása csak tõlük
függ, és amelyektõl Isten elvárásainak megfelelõen meg
kell szabadulniuk, hogy kedvesen fogadhassa szolgála-
tukat. Krisztus tisztán és érthetõen adta tudtukra, milyen-
nek kell lennie a keresztény magatartásnak ebben a hely-
zetben, és hogy e kötelességre vonatkozóan nincs helye a
félreértésnek. (Ellen G. White: Redemption – The Teachings of Christ,
the Anointed One, 72–74. o.)

BESZÉLJÜK MEG:
Miért nem foglalkozunk a rendezetlen kapcsolatainkkal? Szok-
tunk-e vallásos tevékenységekbe (vagy másba) menekülni a
tisztázás, megbékélés helyett? Meddig akarjuk halogatni, hogy
nehezteléseinktõl megszabaduljunk? Közösségi életünk prob-
lémái mennyiben állnak kapcsolatban az elmérgesedõ szemé-
lyes konfliktusokkal? Miért mondunk le könnyen a tisztázás-
ról, miközben másoknak panaszkodunk?

4 Jézus szavai nyomán mit érthetünk meg a bûn természe-
térõl a 7. parancsolat összefüggésében? Milyen útmuta-

tást nyújt ez emberi kapcsolatainkra nézve? Hogyan érthetõ
Jézus „öncsonkításra” bátorítása?

Mt 5,27–32; Jób 31,1; vö. Jn 4,27; Péld 4,23

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

.....................................................................................................................
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vábbmegy és megtiltja, hogy Isten nevét egy hanyag vagy
tisztességtelen beszélgetésben említsük. Sokan, még azok
is, akik magukat Krisztus követõinek vallják, könnyedén
emlegetik Isten nevét, s még imáikban és könyörgéseik-
ben sem említik e magasztos nevet a maga ünnepélyes vol-
tában.” (Ellen G. White: Redemption – The Teachings of Christ, the
Anointed One, 74. o.)

A megtévesztõ szándékú hazugságot mélységesen elítéljük,
mégis könnyen hivatkozunk Isten nevére, õt meghazudtoló
könnyelmûséggel – embertársainknak adott felelõtlen ígérete-
ink, a féligazságaink, mellébeszéléseink, magyarázkodásaink
sajnos szembesítenek uralomra törõ emberi természetünkkel. 

„Izráel fiai megértették, hogy a harmadik parancsolat
tiltja Isten nevének tiszteletlen említését. Másrészt meg-
engedettnek tartották, hogy másra esküdjenek. Minden-
napos volt közöttük az esküdözés. Bár Mózesen keresztül
Isten megtiltotta nekik a hamis esküt, mégis sokféle mó-
dot találtak, hogy kibújjanak az eskü által magukra vett
kötelezettség alól. Nem féltek megengedni maguknak azt,
ami valójában szentségtörés volt. A hamis eskütõl sem
riadtak vissza, ha a törvény ügyes kijátszása által titokban
maradhatott. Jézus helytelenítette ezeket a szokásokat.
Szokásos esküdözéseiket Isten parancsa megszegésének
nyilvánította. Viszont nem tiltotta meg a törvény által kí-
vánt eskütételt, melyben Istent hívják meg ünnepélyesen,
hogy legyen tanúja: ami elhangzik, az a teljes igazság. 

A fõtanács elõtti kihallgatásán Jézus nem tagadta meg,
hogy eskü alatt tegyen tanúságot. (…) Az Úr ezután az
esküt fölöslegessé tevõ elvet fektette le. Azt tanítja, hogy
a kikerekítéstõl, kiszínezéstõl, megrövidítéstõl mentes
igazság legyen szavaink, beszédünk vasszabálya. Ez a
krisztusi utasítás elveti az istenkáromlással határos eskü-
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nem magától a bûntõl is. A romlott és eltorzult embert
akarja megtisztítani, átalakítani, hogy Istenünk szépségé-
be öltözhessen, és Isten Fiának képmására alakuljon át.
Csak az örökkévalóságban válik nyilvánvalóvá az a dicsõ
sors, melyben az Isten képmására visszaállított ember ré-
szesülhet. E hatalmas cél eléréséhez le kell mondanunk ar-
ról, ami lelkünk bukását okozza. A bûn az akaratunkon
keresztül tart bilincsben bennünket. Akaratunk átadását
ábrázolja az Úr a szem kivájásának, kezünk levágásának
példájával. Talán úgy tûnik, hogy ha átadjuk Istennek az
akaratunkat, abba egyezünk bele, hogy nyomorékon,
csonkán éljük le az életünket. Jézus azonban kijelenti,
hogy jobb, ha az énünket csonkítjuk meg és az önzésün-
ket nyomorítjuk meg, s így valódi életre jutunk. Amit mi
szerencsétlenségnek tartunk, az a jólétünk kapuja.” (Ellen
G. White: Gondolatok a hegyi beszédrõl, 60–61. o.)

5 Hogyan aktualizálta és bontotta ki Jézus a 3. és a 9. paran-
csolat jelentését? Mi a beszédünk tisztaságának mértéke?

Mt 5,33–37, vö. 2Móz 20,7. 16; Jak 3,2; Kol 4,6; Eféz 4,29;
Mt 12,36–37; Jel 14,5; 22,15

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

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

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

A 3. és 9. parancsolat rendelkezése is a beszéd tisztaságára
utasít. 

„A harmadik parancsolat elítéli azokat, akik Isten nevét
hiába felveszik, ám e rendelet lelki vonatkozása ennél to-
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dolgokkal. Evésben, ivásban mértékletesek. Kerülik a kocsmá-
kat, táncmulatságokat és egyéb hívságos helyeket. Meg tudják
fékezni a haragjukat. Mindig munkában találod õket. Mivel
folyton hol tanítanak, hol tanulnak, kevés idejük marad az
imádkozásra. Fel lehet ismerni õket beszédük pontosságáról
és mértéktartásáról. Kerülik a tréfákat, a rágalmazást, a sza-
bados beszédeket, hazudozást, esküdözést.«” (Kulcsár Zsuzsanna:
Inkvizíció és boszorkánypörök, Budapest, Gondolat Kiadó, 17–18. o.)

6 Miért és miben állítja Jézus a hívõ, de esendõ ember elé
példaképként Istent? Milyen jelentõsége van a végidõben

az ellenségszeretetnek? 

Mt 5,38–48, vö. Lk 6,35–36; Mt 24,12–13

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

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

„A tenger partján, a közelben egy római hadoszlop tábo-
rozott, s Jézus szavait hangos trombitaszó szakította fél-
be, amely gyülekezésre hívta a katonákat, akik szokásos
alakzatban sorakoztak fel, s tisztelegtek az elõttük lobogó
római zászló elõtt. A zsidók keserûséggel nézték a jelene-
tet, amely újból eszükbe juttatta, hogy nemzetként kudar-
cot vallottak. A hadsereg hamarosan hírnököket küldött,
hogy elvigyék a parancsokat a távoli hadosztályoknak. 
S miközben a katonák felkapaszkodtak a meredek hegyol-
dalon, egyre közelebb kerültek a Jézust körülvevõ tömeg-
hez, és néhány zsidó parasztot arra kényszerítettek, hogy
cipeljék terheiket. A zsidó földmûvesek ellenkeztek az el-
nyomás eme tette ellen, és durva szavakkal illették leigá-
zóikat, végül azonban mégis arra kényszerültek, hogy vég-
rehajtsák a megalázó parancsot. A római hatalom eme ki-
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ket. Elítéli a félrevezetõ bókokat, az igazság elõli kitérést,
a hízelgõ kifejezéseket, a túlzást, a mai társas és üzleti
ügyekben szokásos félrevezetést. Jézus szavai azt tanítják,
hogy aki másnak akar látszani, mint ami, vagy akinek a
szava nem szívének tényleges gondolatát közli, azt nem
nevezhetjük becsületesnek. 

Ha tiszteletben tartanánk Krisztus eme szavait, az meg-
akadályozna minket a rosszakaratú gyanúsításban vagy a
rideg gáncsoskodásban. Hiszen amikor a másik ember
cselekedeteire és indítékaira teszünk megjegyzéseket, ki
lehetne bizonyos benne, hogy a pontos igazságot mondja?
Gyakran elõfordul, hogy büszkeség, indulatosság, szemé-
lyes neheztelés színezi a másokra gyakorolt hatást. Egyet-
len pillantásunk, szavunk, sõt hangunk színezete is része
lehet a hazugságnak. Még a tényeket is úgy mondhatjuk
el, hogy hazug, hamis benyomást teszünk, pedig ami az
igazságon „felül van, a gonosztól van”. (…) A Szentírás
szerint Krisztus szavai elítélik a hamiskodó élcelõdést, a
léha, üres fecsegést, az erkölcstelenségre hajló társalgást.
Megköveteli, hogy szavaink ne csupán igazak, de erköl-
csileg is tiszták legyenek.” (Ellen G. White: Gondolatok a hegyi
beszédrõl, 66–39. o.)

SZEMÉLYES ÁTGONDOLÁSRA:
Vajon a környezetünk úgy jellemez-e bennünket, mint ahogy
például a valdenseket az üldözõik?: „Az egyik inkvizítor, aki
fáradhatatlanul üldözte õket, ilyen képet rajzol róluk: »Ezek az
eretnekek kiválnak erkölcseikkel és beszédükkel, mert szeré-
nyek, mértékletesek, öltözetükben kerülnek minden földi hív-
ságot, nem fényûzõk, de nem is piszkosak. Nem foglalkoznak
kereskedéssel, attól félve, hogy akkor nem kerülhetnék el a ha-
zugságot, a hamis esküt. Kezük munkájával tartják el magukat
mint munkásemberek. Tanítómestereik foltozóvargák. Nem
halmoznak fel kincseket, megelégszenek a legszükségesebb
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denkihez. Isten gyermekeinek a mennyben uralkodó lel-
kületet kell képviselniük. Tetteik alapját ne a világi, önzõ
és szûk látókörû lelkület képezze. Csak a tökéletesség te-
het eleget a mennyei mércének. Ahogyan Isten is tökéle-
tes a magasságban, úgy legyenek az Õ gyermekei is töké-
letesek ott, azon a szerény helyen, ahová helyeztettek.
Csak így készülhetnek a bûntelen lényekkel való kapcso-
latra a mennyeknek országában. (Ellen G. White: Redemption –
The Teachings of Christ, the Anointed One, 74–77. o.)

„Amit Isten a gyermekeirõl elgondolt, magasabb rendû
annál, hogy akár a legmagasztosabb emberi gondolat elér-
hetné. »Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei
Atyátok tökéletes.« (Mt 5,48) Ez a parancs egyben ígéret
is. A megváltási terv célja az ember teljes szabadulása
Sátán hatalmából. Krisztus mindig különbséget tesz a
bûnbánó lélek és a bûn között. Azért jött, hogy az ördög
munkáját lerontsa, és minden bûnbánó ember részesül-
hessen a Szentlélek áldásában, amely megõrzi õket a bûn-
tett elkövetésétõl. 

A kísértõ tevékenysége nem hozható fel mentségül,
amikor rosszat teszünk. Sátán ujjong, ha Krisztus állítóla-
gos követõi kifogásokat keresnek, hogy mentegessék jel-
lemhibáikat. Ezek a magyarázkodások vezetnek a bûnös
életvitelhez. Nincs mentség a bûn elkövetésére. A szent
lelkület, a krisztusi élet Isten minden bûnbánó gyermeke
számára elérhetõ. A keresztény jellemideál a Krisztushoz
való hasonlóság. Ahogyan az Emberfia tökéletes volt az
életében, követõinek is tökéletesnek kell lenniük. 

Jézus mindenben hasonló volt az emberekhez. Testté
lett, amilyenek mi vagyunk. Éhes volt, szomjas volt, és el-
fáradt. Az étel táplálta, az alvás felüdítette. Osztozott az
ember sorsában, s mégis Isten szeplõtlen Fia volt. Õ volt
a testben megjelent Isten. Az Õ jelleme legyen a miénk is!
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nyilvánítása megdöbbentette az embereket, akik újra a
Mester felé fordultak, kíváncsiak voltak, mi a mondani-
valója e kegyetlen cselekedetek láttán. Jézus szomorúság-
gal figyelte a botrányos jelenetet, de azért volt szomorú,
mert ez a rabság a zsidó nép bûneinek következménye
volt. Ugyanakkor látta a gyûlöletet és bosszúvágyat is
az emberek arcán, és tudta, mennyire áhítoznak egy olyan
hatalom után, amely megtöri ellenségük erejét. Szomorúan
válaszolt (Mt 5,38–42). 

Jézus példája gyakorlati módon mutatja be az itt meg-
tanulható leckét: a megvetés és elnyomás sohasem kész-
tette arra, hogy megtorlást indítványozzon ellenségeivel
szemben. Ezek a szavak azonban túl nehezek voltak a zú-
golódó, bosszúszomjas zsidók számára. És Jézus egy még
erõteljesebb kijelentést tett (Mt 5,43–47). Gyûlöletünk
kifejezése sohasem töri meg ellenségeink gonoszságát.
A szeretet és a jóság szeretetet és jóindulatot szül má-
sokban. Igaz, hogy Isten megjutalmazza az erényt és meg-
bünteti a vétket, ám nem tagadja meg áldásait a gonoszok-
tól még akkor sem, ha azok naponta gyalázzák az Õ ne-
vét. Megengedi a napfénynek és az esõcseppeknek, hogy
hulljanak mind az igazakra, mind a gonoszokra, s így
mindkét embercsoportnak jólétet biztosít. S ha a szent Is-
ten ilyen türelemrõl és jóindulatról tesz bizonyságot a lá-
zadók és bálványimádók iránt, annál inkább kellene ilyen
lelkülettel viszonyulnia a bûnös embernek is embertársai-
hoz! Ahelyett, hogy átkozná azokat, akik gonoszt forral-
nak és tesznek ellene, kötelessége kivezetni õket a téves
útról olyan magatartással, amelyet Krisztus is tanúsított
üldözõivel szemben. 

Jézus arra tanította követõit, hogy legyenek elõzéke-
nyek mindazok iránt, akikkel csak találkoznak, ne feled-
kezzenek meg az irgalom cselekedeteirõl, ha felkérik õket
valamilyen szolgálatra, és jóindulattal viszonyuljanak min-
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V. TANULMÁNY 2014. MÁJUS 3.

Krisztus és a szombat   

Ajánlott olvasmányok Ellen G. White mûveibõl:
Pátriárkák és próféták, A teremtés, Sátán ellenségeskedése a törvénnyel c.  
fejezetek 
Jézus élete, Bethesda, A fõtanács c. fejezetek
Korszakok nyomában, A pápaság célkitûzései c. fejezet

1 Milyen céllal adta Jézus a teremtéskor a szombatnapot?

1Móz 2,1–3; 2Móz 20,8–11; 31,13; 5Móz 5,12–15

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

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

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

„A szombat az egész emberiség javára lett megalkotva.
Miután Isten hat nap alatt megteremtette a világot, meg-
pihent, megáldotta és megszentelte azt a napot, amelyen
megszûnt minden munkájától. Elkülönítette ezt a napot,
hogy az ember megpihenjen munkájától, szíve szeretettel
és hódolattal teljen meg Alkotója iránt, amikor a földre és
az égre néz, Isten végtelen bölcsességének kézzelfogható
bizonyítékaira. Ha az ember mindig megtartotta volna az
Isten által megáldott és megszentelt szombatot, akkor vi-
lágunkban sohasem lett volna akár egyetlen hitetlen em-
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(…) Krisztus a létra, amelyet Jákób látott, melynek alja
a földön nyugodott, teteje pedig elérte a menny kapuját, a
dicsõség küszöbét. Ha ennek a létrának egyetlen foka is
hiányozna, és nem érné el a földet, elvesznénk. De Krisz-
tus ott ér el minket, ahol vagyunk. Felvette a mi természe-
tünket, és gyõzött, s mi is gyõzünk, ha felvesszük az Õ
természetét. Bûntelen életet élt »a bûn testének hason-
latosságában« (Rm 8,3). Most pedig istenségével elfoglal-
ja a menny királyi székét, miközben emberi mivoltával
bennünket ér el. Megparancsolja nekünk, hogy hit által
jussunk el Isten jellemének dicsõségére. Legyünk tökéle-
tesek, amiképpen a mi mennyei Atyánk is tökéletes.” (El-
len G. White: Jézus élete, 263. o.)

BESZÉLJÜK MEG:
Hogyan lehet az igazságnak úgy érvényt szerezni, hogy köz-
ben elkerüljük a megtorlást? Az ellenségszeretet és irgalom pa-
rancsát mennyire töltjük be szeretteink, testvéreink körében?
Örülünk a hibáink leleplezésének, készségesen elismerjük azo-
kat, változtatni akarunk rajtuk, vagy úgy ismernek minket,
mint akik a mentegetõzésben, magyarázásban „tökéletesek”? 

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

gyermekfoglalkoztatására szánt adomány. 
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dicsõségével megáldva és átalakítva adja vissza. A tizedet,
amelyet Izráeltõl megkívánt, arra szánta, hogy megõrizzék
az emberek között dicsõ szépségben az Õ mennyei temp-
lomának mását, földön való jelenlétének jelképét. Így
idõnknek egy részét is, amelyre igényt tart, nevét és pecsét-
jét ráütve újra visszaadja nekünk. A szombat a teremtõi és
megváltói hatalom jele; Istenre mutat mint az élet és tudás
forrása; felidézi az ember eredeti dicsõségét, és ezzel bi-
zonyságot tesz arról, hogy Isten újjá akar teremteni ben-
nünket saját képmására.” (Ellen G. White: Elõtted az élet, 250. o.)

2 Mi jellemezte Jézus korában a zsidó nép szombatünnep-
lését?

Mt 23,4, vö. Ésa 58,13–14

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

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

„A babiloni fogság az izraelitákat kigyógyította a fara-
gott képek tiszteletébõl. A következõ századok során po-
gány ellenségeik elnyomásától szenvedtek, amíg megszilár-
dult bennük a meggyõzõdés, hogy felvirágzásuk az Isten
törvénye iránti engedelmességüktõl függ. De sokukat nem
a szeretet késztette engedelmességre. Az indíték önzõ volt.
Az Úrnak végzett különleges szolgálatot a nemzeti nagy-
ság elérésének eszközévé tették. Nem váltak a világ világos-
ságává, hanem éppen ellenkezõleg: elzárkóztak a világtól,
hogy megmeneküljenek a bálványimádás kísértésétõl. 

A Babilonból való visszatérés után nagy figyelmet for-
dítottak a vallásoktatásra. Országszerte zsinagógákat emel-
tek, amelyekben a papok és az írástudók a törvényt ma-
gyarázták. Iskolákat létesítettek, ahol a tudomány és a mû-
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ber sem, mivel a szombat a Teremtõ munkájának emlék-
ünnepeként adatott, és azért, hogy ezen a napon az ember
elterelje figyelmét a földi dolgoktól, és hálával forduljon
Isten és végtelen hatalma felé.” (Ellen G. White, The Signs of the
Times, 1897. március 18.)

„A szombat intézménye az Édenbõl ered. Éppen olyan
idõs, mint maga a világ. A pátriárkák a teremtéstõl kezd-
ve megtartották a szombatot. Az egyiptomi fogság alatt a
munkavezetõk a szombat megsértésére kényszerítették
az izraelitákat, és ezért e nap szentségének tudata nagy-
részt elhalványult. Amikor a törvényt kihirdették a Sínai-
hegynél, a negyedik parancsolat elsõ szavai azt mutatják,
hogy a szombatot nem akkor és ott rendelte el és vezette
be Isten. A szombat eredetét a teremtésnél találjuk meg.
Sátán azért, hogy Istent elfeledtesse az emberekkel, meg
akarta semmisíteni a szombat emlékét. Ha Sátán az em-
bereket rá tudta volna venni, hogy feledkezzenek meg Te-
remtõjükrõl, akkor többé nem tanúsítottak volna semmi-
lyen ellenállást a bûn, a gonosz hatalmával szemben, és õsi
ellenségünk biztosan megszerezte volna zsákmányát.” (El-
len G. White: Pátriárkák és próféták, 336. o.)

„A szombat gyönyörûséges lesz mindazok számára, akik
elfogadják Krisztus teremtõi és megváltói hatalmának jele-
ként. S Krisztust látva a szombatban, örülhetnek az Úrban.
A szombat figyelmüket a világ teremtésére mint megváltói
nagy hatalmának bizonyítékára tereli. Emlékeztet az elve-
szített édeni békére, amelyet azonban újra megtalálhatnak
az Üdvözítõben. A természetben minden az Úr meghívá-
sát ismételgeti: »Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik meg-
fáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak
titeket.« (Mt 11,28) A szombat értéke mint nevelési eszköz
felmérhetetlen. Isten mindenre igényt tart, ami a miénk, de
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3 Hogyan ünnepelte meg Jézus a szombatot? Milyen sze-
repe van a közösségnek a szombat megszentelésében?

3Móz 23,3, vö. Lk 4,16 (17–30); Mk 2,23–28

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

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

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

A Biblia elbeszéléseibõl tudjuk, hogy Jézus szombatonként
rendszeresen eljárt a zsinagógába. Amikor Jeruzsálemben járt,
akkor is elment a templomba, hogy részt vegyen az istentiszte-
leti alkalmakon. Hûséges volt mindvégig a törvény azon ren-
delkezéshez, amely elõírta a szent gyülekezésen való részvételt,
miközben igyekezett kihasználni minden alkalmat, amelyben
leleplezhette mindazokat a merev szabályokat és emberi elgon-
dolásokat, amelyek meggátolták az embereket, hogy megért-
hessék az ünnepnap igazi célját, rendeltetését. Jézus azonban
nemcsak eleget tett a törvény követelményének, hanem valódi
tartalommal is megtöltötte azt. Bemutatta, hogy az Isten ere-
deti terve szerint való szombatünneplés örömet, felüdülést, ál-
dást hoz magával.

A zsidó nép életét meghatározó vezetõk lelkülete, sok eset-
ben Istenre szégyent hozó gyakorlata nem tartotta vissza Jé-
zust attól, hogy betöltse Isten törvényét, és részt vegyen a zsi-
nagógai istentiszteleteken. Jelenlétének megszentelõ befolyása
hatással volt mindazokra, akikkel együtt szolgálta az Atyát.

„Az Úr azt szeretné, hogy népe különleges nép le-
gyen, amely a szombat jelét és pecsétjét hordozza a he-
tedik nap emlékét õrizve, hiszen ezen a napon fejezte be
Isten a teremtés munkáját. Az embernek adta a szomba-
tot, a nyugalomnapot, hogy népe összegyûljön imádat-
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vészet mellett állítólag az igazság alapelemeit is tanították.
Ám ezek az intézmények is megromlottak. (…) Ahogyan
eltávolodtak Istentõl, úgy veszítették el a rituális szolgá-
latban rejlõ tanítások iránti lelki érzékenységüket. Ezt a
szolgálatot maga Krisztus rendelte el. Minden egyes része
Õt jelképezte, s tele volt élettel és szépséggel. (…) 

Magukban az áldozatokban és a szertartásokban bíztak,
ahelyett, hogy Krisztusra alapozták volna hitüket, akire
e szertartások mutattak. Az elvesztett lelkiség pótlására a
papok és a rabbik egyre merevebb és szigorúbb szabá-
lyokat alkottak, s követelményeik nyomán egyre kevésbé
nyilatkozott meg Isten szeretete. Ceremóniáik sokaságá-
val mérték szentségüket, miközben szívük megtelt büsz-
keséggel és képmutatással. 

Az összes aprólékos, terhes szabályaik miatt lehetetlen
volt megtartani a törvényt. Aki arra vágyott, hogy Istent
szolgálja, és megpróbálta betartani a rabbik elõírásait, sú-
lyos teher alatt roskadozott. Nem lelhettek nyugalmat a
nyugtalan lelkiismeret vádjaival szemben. Sátán így mes-
terkedett azon, hogy az Úr híveit elkedvetlenítse, Isten
jellemérõl alkotott felfogásukat eltorzítsa, s Izráel népét
megvetésnek tegye ki. Azt remélte, megalapozhatja el-
gondolását, amelyet a mennyben kirobbant lázadás idején
hangoztatott: hogy Isten kívánalmai igazságtalanok, és
azoknak nem lehet engedelmeskedni.” (Ellen G. White: Jézus
élete, 28–29. o.)

BESZÉLJÜK MEG:
Emlékezünk-e szombatonként a teremtésre? Mit tehetnénk,
hogy a szombat lelkesítõ, örömteli, de szent emléknap legyen,
amikor valóban nyugalmat találunk? Vannak Istentõl idegen
hagyományaink, elõírásaink a szombatnapra vonatkozóan? Is-
tent imádjuk szombaton, vagy a farizeusokhoz hasonlóan ma-
gát a szombatot?
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hogy hirdesse az igazságot és védelmezze Isten törvényét.
Istennek vannak kijelölt eszközei, emberei, akiket vezet,
akik viselték a nap hõségét és terhét, akik együttmûköd-
nek a mennyei eszközökkel, hogy elõrevigyék Krisztus
országát e Földön. Egyesüljünk mindnyájan e választott
eszközökkel, hogy végül azok között legyünk, akiknél
»van a szenteknek békességes tûrése, akik megtartják az
Isten parancsolatait és a Jézus hitét« (Jel 14,12). (…)

A szombat megszenteléséhez nem szükséges négy fal
közé zárkóznunk, kizárva a természet gyönyörû látvá-
nyait, s az egek ingyenes, éltetõ levegõjét. Semmi esetre
se tûrjük meg, hogy gondok és hétköznapi ügyek elterel-
jék figyelmünket az Úr megszentelt szombatjáról. S azt
se, hogy világias gondolatok foglalkoztassanak. Értel-
münk mégsem üdül föl, nem támad életre, válik emelke-
detté, ha csaknem egész szombatra négy fal közé zárkó-
zunk, hosszú igehirdetéseket és fárasztó, formaias imá-
kat hallgatva. Ha így ünnepeljük meg, rosszul töltjük az
Úr szombatját. Nem valósítjuk meg a célt, amelyért Is-
ten megalkotta. 

A szombat lett az emberért, hogy áldására váljon, ami-
kor a hétköznapi munkáról Isten jóságára és dicsõségére
tereli gondolatait. Szükséges ugyan, Isten népének egy-
begyülekeznie, hogy beszéljenek róla, megosszák egymás-
sal gondolataikat, nézeteiket Igéje igazságairól, s hogy
helyes imára szenteljék idejük egy részét. Mégsem sza-
bad szombaton sem hosszú idõtartamukkal és unalmas-
ságukkal fárasztóvá tenni ezeket az órákat.” (Ellen G. White:
Bizonyságtételek, II., 361–362., 583. o.)

BESZÉLJÜK MEG:
Hogyan lehet szombaton egyensúlyt teremteni Istennel való
személyes kapcsolatunk és közösségi hitéletünk gyakorlása
között?
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ra, és közeli kapcsolatot alakítson ki Teremtõjével.” (El-
len G. White, Review and Herald, 1898. június 21.)

„Amikor összegyûltök szombatról szombatra, énekel-
jetek dicséretet Istennek, aki a sötétségbõl az Õ csodála-
tos világosságára hívott el titeket, aki szeretett minket, és
megmosott bennünket a bûneinkbõl Jézus vére által (1Pt
2,9; Jel 1,5). A szónok beszéljen Krisztus szeretetérõl, és
minden ének ezt fejezze ki egyszerû nyelven. Isten Lel-
ke ihlesse imáitokat. Amikor az élet Igéit szólják, szívbõl
jövõ válaszotok tegyen bizonyságot róla, hogy mennyei
üzenetként fogadjátok. Isten arra tanít bennünket, jöj-
jünk el az Õ házába, hogy ápoljuk a tökéletes szeretet tu-
lajdonságait. Ez alkalmassá teszi a Föld lakóit azokra a
hajlékokra, amelyeket Megváltónk készített azok szá-
mára, akik Õt szeretik. Ott majd összegyûlnek a szen-
télyben szombatról szombatra, hónapról hónapra, hogy
egyesüljenek a legmagasztosabb énekben, hogy dicsére-
tet és hálát mondjanak annak, aki a trónon ül, és a Bá-
ránynak örökkön-örökké.” (Ellen G. White: Bizonyságtételek,
VI., 366–368. o.)

„Habár gonosz dolgok léteznek a gyülekezetben és lé-
tezni fognak a világ végéig, az utolsó napok gyülekezete
mégis a világ világossága, amelyet beszennyezett és erköl-
csileg lesüllyesztett a bûn. A gyülekezet gyenge és hibás
állapotában – bár szüksége van a figyelmeztetésre, dorgá-
lásra és tanácsra – mégis az egyedüli közösség a Földön,
amelyre Krisztus a legfõbb figyelmét fordítja. Ez a Föld
egy mûhely, amelyben az emberi és isteni eszközök együtt-
mûködésével Jézus munkálkodik az emberi szívekben, az
Õ kegyelme és isteni irgalma által. 

Istennek van egy különleges népe, földi gyülekezete,
amelynél nincs különb, mely feljebbvaló mindeneknél,
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sítani kell, a betegeket ápolni, a nélkülözõkrõl gondoskod-
ni kell. Aki szombaton elhanyagolja enyhíteni a szenve-
dést, nem nyilváníttatik ártatlannak. Isten szent nyugalom-
napja az emberért lett teremtve, és az irgalmas cselekede-
tek tökéletes összhangban vannak e nap rendeltetésével. 

Isten nem akarja, hogy teremtményei akár egy órát is
szenvedjenek, ha gondoskodhatunk róluk szombaton vagy
más napokon. (…) Az Úr nem azt akarta, hogy a szombat
a tétlenség, a semmittevés napja legyen. A törvény tiltja a
mindennapok szokásos munkavégzését szombaton, be kell
szüntetni a kereseti lehetõséget kínáló, minden világi kí-
vánságot kielégítõ vagy nyereséget termelõ tevékenységet
ezen a napon. És ahogy Isten is abbahagyta teremtõi mun-
káját, s megpihent szombaton és megáldotta ezt a napot,
úgy kell az embernek is beszüntetnie mindennapi tevé-
kenységét, és e szent órákat az egészséges pihenésre, imá-
datra és szent cselekedetekre fordítania. Krisztus gyógyítói
munkássága teljes összhangban volt a törvénnyel. Ezzel Õ
megtisztelte a szombatot. Üdvözítõnk kijelentette, hogy 
a szenvedések enyhítése, az irgalom cselekedete nem vét a
szombatra vonatkozó parancsolat ellen. A szenvedõ embe-
rek szükségleteit sohasem szabad elhanyagolni. Példája ál-
tal Üdvözítõnk rámutatott, hogy helyes szombatnapon
enyhíteni a szenvedést.” (Ellen G. White: Az én életem ma, 231. o.)

„Ha éhsége felmentette Dávidot a szenthely szentségé-
nek tiszteletben tartása alól, és ártatlannak lett nyilvánítva
ebben az esetben, annál inkább megbocsátandó a tanítvá-
nyok egyszerû cselekedete, amikor szombaton búzakalá-
szokat szakítottak le. Jézus azt akarta mondani a tanítvá-
nyainak, de ellenségeinek is, hogy a legfontosabb Istent
szolgálni, és ha ehhez a munkához éhség és fáradság is tár-
sul, akkor még szombatnapon is joggal kell betölteni az
emberi szükségleteket. Ez a szent intézmény nem azért
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4 Hogyan tartotta meg Jézus a szombatot, valódi céljának
megfelelõen? Szükség van-e hasonló reformációra a je-

lenben?

Mk 3,1–6; 2,23–28; Lk 13,10–17; Jn 5,1–17; Jn 9,1–14
(15–41), vö. Ésa 58,6–12

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

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

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

„Krisztus tudta, hogy néhány leckére van szükség, me-
lyek által eltávolíthatja az önkényes hagyományok salak-
ját, amely belepte a szent intézményt, holott azt irgalmas
Istenünk a szeretete folytán kínálta fel az emberiségnek. 
A szombatnak nem kellett teherré válnia, túlzott korláto-
zássá, melyhez folyamatosan újabb és újabb rendeleteket
adtak hozzá. S ezáltal ez a nap pontosan azzá vált, amire
Sátán számított, és amit sugallt az embereknek – szörnyû
teherré, nem pedig örömteli, tiszteletre méltó, szent nap-
pá. Isten áldásul adta a szombatot, s ez kellett volna hogy
emlékeztesse az embert a világ teremtésének munkájára,
Isten szent nyugalomnapjára, és arra, hogy megáldotta és
megszentelte a hetedik napot (1Móz 2,3).” (Ellen G. White,
Review and Herald, 1897. augusztus 3.)

„A negyedik parancsolat szerint a szombat a pihenés és
a vallásos imádat napja. Minden munkát be kell szüntetni,
ám az irgalmas és jó cselekedetekkel az Úr is egyetért. Eze-
ket nem korlátozhatja sem idõ, sem tér. A nehéz sorsban
levõk szenvedésének enyhítése, a megszomorodottak bá-
torítása a szeretet munkálkodását jelenti, s ez megtiszteli
Isten szent napját. Az élethez szükséges dolgokat is bizto-
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reknek. Jézus így válaszolt a zsidók vádjaira: »Az én Atyám
mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.« (Jn 5,17)
Minden nap Istené, és bármely napon véghezviheti az em-
berre vonatkozó terveit. Ha a parancsolat zsidók szerinti
értelmezése helyes volt, akkor Isten tévedett, mivel Õ tart-
ja fenn az életet a teremtett világban. Az, aki kijelentette,
hogy minden alkotása jó, és aki megalkotta a szombat in-
tézményét teremtése emlékünnepeként, a vallási vezetõk
szerint félbe kellett volna hogy szakítsa a világegyetem
fenntartásának munkáját ezen a napon.” (Ellen G. White: Re-
demption – The Miracles of Christ, the Mighty One, 24–26. o.)

BESZÉLJÜK MEG:
Miért szánunk a szombatokon olyan ritkán idõt arra, amire Jé-
zus rendszeresen idõt szakított? Mit tehetnénk a környeze-
tünkben élõ rászorultakért a gyakorlatban? Hogyan lehetne
ezeket az alkalmakat rendszeressé tenni? Mennyiben változ-
tatna a megítélésünkön („szombatista”), ha nemcsak arról is-
mernének, hogy nem dolgozunk szombaton, hanem a szolgá-
latainkról is tudhatnának?

5 Milyen volt a tanítványok szombathoz való viszonya Jé-
zus kereszthalála után? Milyen érvekkel támaszthatjuk

alá azt, hogy a negyedik parancsolat az új szövetség korában is
érvényes?

Jer 31,31–34; vö. Ap csel 13,14. 42. 44; 15,19–21; 16,13; 17,2;
18,4; Zsid 4,9; Jel 1,10–13; Mt 24,20

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

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

.....................................................................................................................
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adatott, hogy lényünk szükségletei útjába álljon, teher le-
gyen, fájdalmat és kényelmetlenséget okozzon, hanem
azért, hogy áldást szerezzen. »A szombat lett az embe-
rért«, hogy nyugalmat és békét hozzon, s emlékeztesse az
embert Teremtõjére.” (Ellen G. White, The Signs of the Times, 1876.
november 30.)

Amikor Jézus a Bethesda tavánál meggyógyította a 38 éve
magatehetetlen embert, szombat volt. Nem akarta provokálni
a farizeusokat, akik amúgy is csak az alkalmat lesték, hogy mi-
vel vádolhatnák be Õt, de megesett a szíve a betegen. Igaz,
hogy meggyógyíthatta volna bármelyik másik napon is, vagy
anélkül, hogy arra kéri, vigye magával a fekhelyét, de Jézus ta-
nítani akart ezzel a cselekedetével. 

„A szombat már nem áldás volt, hanem a vallási vezetõk
számos rendelése miatt átokká vált. Jézus ezeket a terheket
szerette volna eltávolítani, s visszaadni e nap mennyei mél-
tóságát. Ezért döntött úgy, hogy szombaton végzi el ezt a
különleges munkát. Úgy döntött, csodás gyógyító hatal-
mát a Bethesda tavánál fekvõ egyik legsúlyosabb betegre
terjeszti ki – arra szólította fel a meggyógyult embert, hogy
vigye magával a fekvõhelyét a városba, és mondja el az em-
bereknek, mi történt vele, s ezzel vonja magára a figyelmet,
de ez a figyelem arra is irányul majd, aki a csodát tette. 

Ezzel Jézus felvetette a kérdést, hogy mit szabad tenni
szombaton. Alkalma adódott elítélni a szombatnapra vo-
natkozó elõítéleteket és korlátozásokat, s kijelenteni, hogy
a hagyományok teljes mértékben értelmetlenek. Jézus kije-
lentette, hogy a szenvedés enyhítése teljes összhangban van
a szombat parancsával, akár a lelkek üdvössége, akár a testi
szenvedések enyhítésérõl van szó. Összhangban van Isten
angyalainak munkájával is, akik folyamatosan kapcsolatot
tartanak menny és föld között, szolgálva a szenvedõ embe-
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.....................................................................................................................

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

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

„A mennyben elkezdõdött nagy küzdelemnek már egé-
szen az elején az volt Sátán célja, hogy Isten törvényét el-
söpörje, ezért lázadt fel a Teremtõ ellen. A mennyet ugyan
el kellett hagynia, de a harcot folytatta a Földön. Szívósan
igyekszik elámítani az embert, hogy rá tudja venni Isten
törvényének áthágására. Hogy ez Isten egész törvényének
félredobásával történik, vagy csak egyetlen szabály elveté-
sével – az eredmény végtére is ugyanaz. Aki egy ellen vét-
kezik, az egész törvényt megsérti, befolyásával és példájá-
val a törvényszegés oldalára áll, és az »egésznek megrontá-
sában bûnös« (Jak 2,10). (…)

Krisztus elsõ adventje elõtt Sátán arra ösztönözte a zsi-
dókat, hogy a szombat ünneplését a legszigorúbb követel-
ményekkel tegyék teherré. Sátán így készítette elõ terve
megvalósítását. Elõnyt kovácsolva abból a hamis képbõl,
amit õ festett a szombatról, ezt a napot mint zsidó intéz-
ményt ellenszenvessé tette. Míg a keresztények a vasárna-
pot általában örömnapként tartották meg, Sátán arra kész-
tette õket, hogy a szombatot böjtnapnak, a szomorúság, 
a gyász napjának tartsák, s így fejezzék ki gyûlöletüket a
zsidó vallással szemben.” (Ellen G. White: Korszakok nyomában,
52–53., 499. o.) 

„Az utolsó idõben különleges munka hárul Isten népé-
re. Véget kell vetnie a szombat parancsa áthágásának, és a
magasba kell emelnie azt az emberek elõtt, s az Úr napját
örömteljes, tiszteletreméltó nappá kell tennie. Azonban
amikor be vannak mutatva a szombatra vonatkozó elvárá-
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Nem találunk sehol utalást arra, hogy az apostolok változ-
tattak volna azon a korábbi gyakorlatukon, hogy a szombato-
kat a zsinagógában töltsék. Szombaton hirdették az Igét a po-
gányoknak is. Miközben elutasították azt a gondolatot, hogy
az üdvösséghez Krisztus áldozatának elfogadása mellett még
szükség lenne a mózesi törvény megtartására is, saját példájuk-
kal is megerõsítették azt, hogy az Isten iránti szeretet és biza-
lom gyümölcse az Isten parancsolatai iránti engedelmesség.

„Amikor Pál szent bátorsággal hirdette az evangéliumot
a thesszalonikai zsinagógában, a jelenlevõkre világosság
áradt. (…) Három egymást követõ szombatnapon prédi-
kált Pál a thesszalonikaiaknak, meg akarta õket gyõzni
a Szentírás alapján, (…) felmagasztalta Krisztust, és rámu-
tatott, hogy szolgálatának igazi megértése a kulcs, amely
feltárja az ótestamentumi írások értelmét, és kincseit hoz-
záférhetõvé teszi. Pál Thesszalonikában a Szentlélek erejé-
vel hirdette az evangéliumi igazságokat, s nagy tömeg hall-
gatta érdeklõdve. (…)

Szombatnapon történt, amikor a dicsõség Ura megje-
lent a számûzött apostolnak. János a szombatot Pátmosz
szigetén is éppen olyan szentül ünnepelte, mint amikor
Júdea városaiban és falvaiban prédikált a népnek. Igényt
tartott a maga számára is azokra a csodálatos áldásokra,
amelyeket Isten ezen a napon áraszt népére.” (Ellen G. White:
Az apostolok története, 93., 239. o.)

6 A szombat milyen reformációját kell megvalósítani a vég-
idõben? Miért áll ennek a reformációnak a középpontjá-

ban mégis Jézus Krisztus? Mi lesz a szombat szerepe az örök-
kévalóságban? 

Dn 7,25; 2Thess 2,3; 2Pt 3,9–13; Jel 14,12; Ésa 66,22–23
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nemzetségrõl nemzetségre, hogy megtudjátok, én vagyok
az Úr, aki titeket megszentellek.« (2Móz 31,13) 

A világnak adott szombat Istennek, a Teremtõnek a jele.
De jele annak is, hogy Isten szentel meg. A mindeneket te-
remtõ hatalom teremti újjá az embert is az Õ képmására.
Akik szentnek tartják a szombatot, azoknak a megszente-
lõdés jele ez a nap. Az igazi megszentelõdés nem más, mint
Istennel való összhang, egység Isten jellemével. Úgy érhet-
jük ezt el, ha engedelmeskedünk az Isten jellemét tükrözõ
elveknek. A szombat a megszentelõdésnek is a jele. Aki
szívbõl engedelmeskedik a negyedik parancsnak, az egész
törvénynek engedelmeskedni fog. Az engedelmesség pedig
megszentel.” (Ellen G. White: Bizonyságtételek, VI., 349–350. o.)

„A vasárnap ünneplése még nem a fenevad bélyege, és
nem is lesz mindaddig, amíg ki nem adják a rendeletet a
hamis szombat imádására. Eljön az idõ, amikor ez a nap
lesz a próba, de ez az idõ még nem jött el.” (Ellen G. White,
The Seventh-day Adventist Bible Commentary, VII., 977. o.)

„Isten pecsétjét sohasem helyezik tisztátalan férfi vagy
nõ homlokára. Azt sohasem helyezik bûnre vágyó, vi-
lágot szeretõ férfi vagy nõ homlokára. Nem helyezik ha-
mis nyelvû vagy álnok szívû férfiak vagy nõk homlokára.
Mindazok, akik elnyerik a pecsétet, szeplõ nélkül kell hogy
legyenek Isten elõtt. Õk a menny jelöltjei.” (Ellen G. White:
Bizonyságtételek, V., 216. o.)

„Az igazi megszentelõdés az önkéntes engedelmesség-
bõl fakad. Azt a tiszta és határozott tanítást kaptuk, hogy
a szombat helyes megtartása olyan ismeretet eredményez,
amely magával hozza a megszentelõdést. Inkább adjuk fel
a hírnevünket és akár még az életünket is, mint Isten Igé-
jének igazságait. Isten kijelenti, hogy ha megtartják ezt a

KRISZTUS ÉS A SZOMBAT * 75

sok, sokan felteszik a kérdést: számít egyáltalán, hogy me-
lyik napot tartom meg, ha egyet úgy is megtartok a hétbõl?
Mi így válaszolunk: nagyon sokat számít az, hogy engedel-
meskedünk-e vagy sem Isten Igéjének. Az Úr a szombatot
a teremtésre utaló emlékeztetõ jelként adta. (…) 

A szombat Isten teremtõ hatalmának a jele, amely kife-
jezi azt, hogy Õ a világegyetem Uralkodója, Teremtõje és
Fenntartója, akitõl kaptuk az »életet, leheletet és min-
dent« (Ap csel 17,25), s ennek következtében hittel tar-
tozunk Neki. Sátán eltökélte, ráveszi az embert arra,
hogy kiûzze gondolataiból és emlékezetébõl Isten terem-
tõ hatalmának ismeretét, ám ezt nem viheti véghez, amíg
a negyedik parancsolatot megtartják, hiszen a szombat az
ember gondolatait a Teremtõ felé fordítja. Sátán a pápa-
ságot használja fel arra, hogy eltávolítsa ezt a rendelést.
Azt sugallta a katolikus egyháznak, hogy változtassa meg
az »idõket és a törvényt« (Dn 7,25). Az igaz szombatot
olyan intézménnyel helyettesítette, amely Róma fennha-
tóságának a jele, s ezzel a »bûn embere« valójában »maga
ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mu-
togatván magát« (2Thess 2,3). Az emberek figyelmét el-
tereli Istenrõl, s magára vonja, és arra, akinek az eszköze,
azaz a gonoszság fejedelmére.” (Ellen G. White, The Signs of the
Times, 1893. június 12.)

„Amikor Izráel gyermekei kijöttek Egyiptomból, hogy
Kánaánba vonuljanak, a szombat volt a megkülönböztetõ
jel. Ma is ez a jel különbözteti meg Isten népét a világtól,
amikor kijönnek onnan, hogy belépjenek a mennyei nyuga-
lomba. A szombat az Isten és népe között levõ kapcsolat
jele. Annak jele, hogy tisztelik Isten törvényét, s ez külön-
bözteti meg a hû alattvalókat a törvényszegõktõl. Krisztus
a felhõoszlopból jelentette ki: »Az én szombataimat bi-
zony megtartsátok, mert jel az énközöttem és tiköztetek
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VI. TANULMÁNY 2014. MÁJUS 10.

Krisztus halála   
és a törvény

Ajánlott olvasmány:
Ellen G. White: Jézus élete, „Elvégeztetett” c. fejezet

1 Milyen értelmet kap a törvény Krisztus áldozatának fé-
nyében? 

2Móz 34,6–7; 2Kor 5,21; Ésa 42,21

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

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

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

Krisztus keresztáldozatára a bûn miatt volt szükség. A bûn
végzetes következménnyel jár arra nézve, aki elköveti. A bûn
nem más, mint a törvényszegés, a szeretet törvényének a meg-
szegése. Ha „valaki a bûnt cselekszi, az a törvénytelenséget is
cselekszi, a bûn pedig a törvénytelenség” (1Jn 3,4). „A bûn
zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi
Urunk Krisztus Jézusban.” (Rm 6,23)

A bûn nem maradhat büntetlenül. Ha az ember bûnt követ
el, meg kell halnia, s nemcsak az ún. elsõ halállal, hanem az ún.
második halállal, amely a kárhozat halála (Jel 20,14). Isten
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szent napot, akkor a szombat jel lesz népe és az Úr között,
s ezáltal megtudják, hogy Õ az, aki megszenteli népét.
»Megtartsátok a szombatot, mert szent az néktek.« (2Móz
31,14) Isten különítette el ezt a napot a szent szolgálatra.
Ez a teremtés emlékünnepe: teremtõi hatalma által Isten
különbözik minden más istentõl, melyeket emberek imád-
nak. A szombat nyilvános jel, mely által a világ elismeri az
igaz, élõ Istent. S ha engedelmeskednek, akkor a szombat
örök jel marad Isten és népe között, s biztosíték is arra,
hogy Õ betartja az emberrel kötött szövetségét.” (Ellen G.
White: Manuscript Release, V., 123. o.)

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

és az osztály mûködtetéséhez.
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mezte meg a szent, igaz és igazságos törvényt, hanem a
menny és az el nem bukott világok elõtt is. Krisztus eljött,
hogy egy nagyobb és csodálatosabb törvényt hirdessen.”
(Ellen G. White, The Signs of the Times, 1895. június 20.) 

2 Hogyan támadta Sátán kezdetben, majd Krisztus áldoza-
ta után a törvényt? Ma mivel ámít?

Jel 12,7–11; Júd 1,9; Zak 3:1; Dn 7,25 

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

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

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

A mennyben lázadás tört ki Isten ellen: Sátán megkérdõje-
lezte Isten törvényét, annak igazságosságát és a Teremtõ sze-
retetét (Ezék 28,12–19; Ésa 14,12–16; Jn 8,44; Jel 12,7–9). Ál-
lításainak lényege:

– a törvény nem jó,
– nem lehet betartani,
– aki vét ellene, annak nem lehet megbocsátani; aki nem tart-

ja be, annak el kell vesznie,
– az igazságosság és az irgalom nem fér össze egymással.

„A nagy küzdelem nyitányában Sátán kijelentette: Isten
törvényét nem lehet megtartani, annak nem lehet engedel-
meskedni, az igazság összeegyeztethetetlen az irgalommal, és
ha a törvényt megszegnék, akkor a bûnös semmifélekép-
pen nem kaphatna bocsánatot. Ha Isten elengedné a bûn
büntetését, akkor nem lehetne az igazság és igazságosság
Istene. Amikor az emberek megszegik Isten törvényét és
ellenkeznek Isten akaratával, akkor Sátán ujjong. Bebizo-
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azonban egy olyan megoldást talált a halál és az elveszés kér-
désére, amely minden emberi elképzelést felülmúl. „Mert azt,
aki bûnt nem ismert, bûnné tette értünk, hogy mi Isten igaz-
sága legyünk õbenne.” (2Kor 5,21)

„A bûnös képtelen megtartani Isten szent, jó és igaz pa-
rancsolatait, ám ez a tehetetlenség lett eltávolítva Krisztus
feddhetetlensége által minden megtérõ bûnöstõl. Krisztus
élete és halála a bûnös ember helyett azt a célt szolgálta,
hogy a bûnöst visszahelyezze az isteni elõjogokba, olyan
feddhetetlenséget tulajdonítva neki, amely eleget tesz a
törvény elvárásainak, s amelyeket elfogadhat az Atya.

Sátán azonban folyamatosan meg akarja semmisíteni
Isten törvényét, meg akarja rontani a megváltási terv igazi
jelentõségét. Az õ szerzeménye az a téves felfogás, mely
szerint Krisztus golgotai keresztjének az volt a célja, hogy
felmentse az embert Isten törvényének megtartása alól.
Azt az álnokságot terjesztette el a világban, hogy Isten el-
törölte saját alkotmányát, elvetette az erkölcsi mértékegy-
séget, s eltörölte szent és tökéletes törvényét. Milyen végte-
len nagy árat fizetett volna a menny, ha ez így történt volna!
De ahelyett, hogy eltörlését hirdette volna ki, a Golgota
mennydörgõ hangon hirdeti a törvény örök és változhatat-
lan jellegét. Ha el lehetett volna törölni a törvényt, s így a
föld és ég, valamint a számos el nem bukott világ kormány-
zását még is meg lehetett volna tartani, akkor Krisztusnak
nem kellett volna meghalnia. Krisztus halálának az volt a
célja, hogy örökre érvényt szerezzen Isten törvényének. 
S miután Jézus teljes mértékben elszenvedte a bûnös em-
ber büntetését, Õ lett a Közbenjáró Isten és ember között,
s felkínálta kegyelmét a magasságos törvény megtartására.
Krisztus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt és a jö-
vendöléseket, hanem hogy szó szerint betöltse azokat. 
A golgotai áldozat nemcsak az elbukott világ elõtt védel-
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3 Hogyan viszonyulunk a törvényhez, amikor áthágjuk?
Hogyan mutatja be az apostol a törvény szerepét Rm

7,7–13 szerint?

Rm 8,1–8

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

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

„Pál arról biztosítja a keresztényeket, hogy »Nincsen azért
immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban
vannak. (…) Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvé-
nye megszabadított engem a bûn és a halál törvényétõl« (Rm
8,1–2). Ha a közvetlen szövegkörnyezettõl elkülönítve olvas-
nánk e verseket, úgy tûnhetne, mintha Pál két, egymással ellen-
tétes törvényre utalna: az élet törvényére, valamint a bûn és a
halál törvényére. Csakhogy nem a törvény kétféle, hanem az
ember más, mielõtt, illetve miután elfogadta Krisztust. A tör-
vény aktuális szerepe attól a személytõl függ, akirõl éppen szó
van. Például ugyanazt a kést használhatja egy sebész gyógyítás-
ra, a gyilkos pedig más életének kioltására. Hasonlóképpen
más viszonyban áll a törvénnyel a törvénysértõ tolvaj, aki ello-
pott egy táskát, mint akit véd a törvény (a táska tulajdonosa).
A törvényt bemutathatjuk úgy is, mint amely »szent, igaz és
jó« (Rm 7,12), ugyanakkor mondhatjuk rá azt is, hogy »a bûn
és a halál törvénye« (Rm 8,2). Viszont éppúgy, ahogy büntetõ
ítélete mellett Isten továbbra is a szeretet Istene marad, »a bûn
és a halál törvénye« – vagyis a törvénynek ez a szerepe – nem
teszi magát a törvényt bûnössé. Rm 8,5–8 szerint a törvény »a
bûn és a halál« eszköze azok számára, akik »a test dolgaira gon-
dolnak« (Rm 8,5). Ez arra vonatkozik, aki még mindig az
»óemberrel« él kapcsolatban, és nyilvánvalóan nem áll szándé-
kában véget vetni ennek a viszonynak azért, hogy a feltámadott
Krisztushoz kösse az életét. Az ilyen ember »ellenségeskedés-
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nyosodott, jelentette ki Sátán, hogy a törvénynek nem le-
het engedelmeskedni, és a bûnt elkövetõ embereknek nem
lehet megbocsátani. Mivel Sátánt lázadása után számûzték
a mennybõl, azért azt követelte, hogy az emberi nemzet-
séget is örökre zárják ki Isten kegyébõl. Isten nem lehet
egyszerre igazságos, ugyanakkor irgalmas a bûnösökhöz – je-
lentette ki.” (Ellen G. White: Jézus élete, 669–670. o.)

Sátán kétféleképpen támadja a törvényt. Krisztus keresztál-
dozata elõtt azt állította:

1. Az igazságosság törvénye miatt el kell vesznie a bû-
nösnek. 

Azonban látva, hogy Isten a törvény erejét, az igazságosság
hatalmát érvényesítette Krisztuson, végrehajtva rajta bûneink
büntetését, akkor az emberiség ellensége újabb taktikához fo-
lyamodott. Krisztus keresztáldozata után azt állította:

2. A törvény érvényét vesztette Isten irgalmassága miatt,
és mindenkinek kegyelmeznie kell.

„Sátán ekkor egy másik ámítással állt elõ. Kijelentette,
hogy az irgalmasság megsemmisítette az igazságosságot, és
Krisztus halála hatályon kívül helyezte az Atya törvényét.
Azonban, ha lehetséges lett volna a törvény megváltozta-
tása vagy hatályon kívül helyezése, akkor Krisztusnak
nem kellett volna meghalnia. (…) Itt zajlik az utolsó küz-
delem a Krisztus és Sátán közötti nagy harcban. (…) Sátán
most azzal hozakodik elõ, hogy a törvény, amelyet Isten
saját maga jelentett ki, nem tökéletes, és annak néhány
elõírását megváltoztatta. Ez az utolsó nagy ámítás, amelyet
Sátán hoz erre a világra. Sátánnak nem kell megtámadnia az
egész törvényt, ha félre tudja vezetni az embereket, hogy ne
vegyék figyelembe annak csak egyetlenegy elõírását is. Ez-
zel már el is érte szándékát: »Mert ha valaki az egész tör-
vényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megron-
tásában bûnös« (Jak 2,10).” (Ellen G. White: Jézus élete, 671. o.)
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érzelmek legyenek összhangban a szeretet és feddhetet-
lenség mércéjével. 

Tanításaiban Krisztus rámutatott arra, hogy milyen át-
fogó elvek hangzottak el a Sínai-hegyen. A gyakorlatban
alkalmazta a feddhetetlenség magas mércéjének örök el-
veit, amelyek alapján mindenki meg lesz ítélve majd az íté-
let napján, amikor majd megnyílnak a könyvek. Õ azért
jött, hogy az emberiség Fejedelmeként betöltse mindazt,
ami igaz, és hogy megmutassa, az ember is ugyanezt meg-
teheti, vagyis eleget tehet Isten pontos elvárásainak. Az
emberi lényeknek felkínált kegyelem mértéke mellett sen-
kinek sincs oka elveszíteni a mennyet. Bárki elérheti a jel-
lem tökéletességét, aki küzd ezért. Ez az evangéliumok új
szövetségének az alapja. Isten törvénye a fa, az evangélium
pedig e fa illatos virágait és gyümölcsét jelképezik. 

Amikor Isten Lelke felfedi az ember elõtt a törvény tel-
jes jelentõségét, akkor a szívben változás áll be.” (Ellen G.
White, Review and Herald, 1898. április 5.)

4 Mi a törvény szerepe Rm 4,15; 5,13; 7,7 szerint? Hogyan
hat arra, aki megszegi?

Rm 7,7–11; 1Kor 15,54–58

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

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

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

Ahogy minden eszköznek, egy kulcsnak, egy késnek meg-
van a maga rendeltetése, felhasználási köre, úgy Isten törvé-
nyének is megvan a szerepe, mégpedig az, hogy megmutassa,
mi bûn és mi nem az. Különben minden viszonylagos lenne, ki
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ben« találja magát Istennel és a törvénnyel, mivel ellentétes ol-
dalon állnak (Rm 8,7). Majd Pál kihangsúlyozza, hogy azok
számára, akik »testben vannak«, Isten törvényének engedel-
meskedni vagy akár Isten kedve szerint élni lehetetlen (Rm
8,7–8).” (Keith Burton: Krisztus és a törvénye, 48. o.)

„A törvényt áthágva nincs biztonság, megnyugvás és
megigazulás. Ha az ember megmarad a bûnben, akkor nem
remélhet ártatlanságot Isten elõtt, és Krisztus érdemei nem
békéltethetik meg Istennel. Fel kell hagynia a bûnnel. Hû-
ségessé és igazzá kell válnia. Amint a bûnös belenéz a nagy
erkölcsi tükörbe, meglátja jellemének hiányosságait. Meg-
látja valódi – foltos, szennyes, kárhoztatott – mivoltát,
ugyanakkor tudja, hogy a törvény semmiképp sem tudja
elvenni vagy megbocsátani a bûnös vétkét. Tovább kell lép-
nie. A törvény csak a Krisztushoz vezetõ tanítómester. 
A bûnöket hordozó Megváltóra kell tekintenie. Miközben
feltárul elõtte a Golgotán függõ Krisztus, amint az egész
világ bûnének terhe alatt haldoklik, a Szentlélek megmu-
tatja neki Isten viszonyulását mindazokhoz, akik bánkód-
nak bûneik felett: »Mert úgy szerette Isten e világot, hogy
az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen« (Jn 3,16).” (Szemelvények
Ellen G. White írásaiból, I., 213. o.) 

„A Szentírásban Isten törvénye átfogó elõírásokat tar-
talmaz. Minden elve szent, igaz és jó. A törvény Isten
iránti kötelességeket állít az ember elé; érinti a gondolato-
kat, érzelmeket, és meggyõzi a bûnrõl mindazokat, akik
tudatában vannak a törvény elõírásainak áthágásáról. Ha a
törvény csak külsõ magatartásra utalna, akkor az ember
nem találtatna vétkesnek gonosz gondolatok, vágyak és
tervek tekintetében. Ám a törvény elvárja, hogy maga a lé-
lek is tiszta legyen, az elme szent, és hogy a gondolatok és
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kívül lehetett volna helyezni az egész törvényt, mivel
egyetlen parancsolat megváltoztatása a bûnös ember érde-
kében hatályon kívül helyezné a többit is. 

A törvény nem üdvözítheti azokat, akiket elítél, nem
mentheti meg a veszendõket. A bûnösnek csak egyetlen
reménysége marad. És melyik ez a reménység? A külsõ ce-
remóniák megtartása? Vagy a vallásos kötelességek szigo-
rú teljesítése? Esetleg a megbánás, vezeklés, hosszú, imá-
ban és elmélkedésben töltött órák? Vagy talán az önmeg-
tagadás? A szegények megsegítése vagy érdemeket szerzõ
cselekedetek? Ezek közül egyik sem mentheti meg az em-
bert. Feltevõdik a kérdés: »Kedvét leli-e az Úr ezernyi ko-
sokban, vagy tízezernyi olajpatakokban? Elsõszülöttemet
adjam-e vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lelkemnek
bûnéért?!« (Mik 6,7) 

Egyetlen ember sem állhat meg Isten elõtt érdemei alap-
ján. Az üdvözültek azért nyernek üdvösséget, mert Jézus
kifizette teljes adósságukat, az ember pedig semmit, ab-
szolút semmit sem tehet, hogy kiérdemelje azt. »Nálam
nélkül semmit sem cselekedhettek« – mondta Krisztus (Jn
15,5). De akkor kié az érdem? Az érdem egyedül Üdvözí-
tõnké. Az emberi képességek Krisztustól származnak, és
megvalósításainkról csak annyit mondhatunk: »Mert tõled
van minden, és amiket a te kezedbõl vettünk, azokat ad-
tuk most néked.« (1Krón 29,14)

Krisztus kegyelme vonzza az embert, és csak Õbenne
van reménység és üdvösség a bûnös számára. Az ember
egyetlen elõjogot sem érdemel ki Istentõl, de amikor
Krisztus lesz a feddhetetlensége, akkor kérheti, és meg is
kapatja az Õ nevében Isten részérõl az érdemet, kegyel-
met és elõjogot. Jézus magára vette a törvény igazságos
büntetését, hogy részesülhessünk az Õ kegyelmében, ez a
tény azonban nem jelenti a törvény eltörlését. Pál felteszi
a kérdést: »A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-e a hit ál-
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ezt, ki azt mondaná bûnnek. Nem lenne biztos mércéje a tör-
vényszegésnek. 

„Pál azt is világosan megfogalmazza, hogy a törvény nem
partner a bûnben: »Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla!
Ellenben a bûn, hogy meglássék bûn mivolta, a jó által hoz rám
halált, így a bûn fokozott mértékben lesz bûnné a parancsolat
által.« (Rm 7,13 – az új protestáns fordítás szerint) 

Ha csak elkülönítve olvasnánk 1Kor 15,54–58 verseit, azt is
gondolhatnánk, hogy rossz fényt vet Isten törvényére. Valójá-
ban azonban Pál azt mondja: a törvény »a bûn ereje« (56. vers),
de csak azért, mert a törvény határozza meg, mi számít bûn-
nek. Természetesen »a bûn zsoldja halál« (Rm 6,23). Ha nem
létezne törvény, nem lenne halál, mivel nem lehetne meghatá-
rozni, mi a bûn. 1Kor 15. fejezetében Pál nem a törvényt akar-
ja rossz színben feltüntetni, hanem azt mutatja be, hogy Jézus
halála és feltámadása által minden hívõ gyõzhet a törvénysze-
gés következményeként fenyegetõ halál felett.” (Keith Burton:
Krisztus és a törvénye, 49. o.)

„Pál kijelentette: »Én pedig éltem régen a törvény nélkül:
de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedett a bûn, én
pedig meghaltam.« (Rm 7,9–10) Az apostol elismerte a tör-
vény elvárásait, és nem lázadt fel azért, mert rávilágított va-
lós állapotára. Elismerte állapotát, de nem a törvénytõl vár-
ta a bûntõl való megtisztítást és az üdvösséget. Azonnal
a Golgota felé fordult. A Sziklára, Jézus Krisztusra esett és
összetöretett. Azt a megtérést tapasztalta meg, amelyet
ember sosem bánhat meg. Megértette, hogy »a törvény cse-
lekedeteibõl egy test sem igazul meg õelõtte« (Rm 3,20),
mivel a törvény rendeltetése nem az üdvösségnyújtás, ha-
nem az ítélet – nem bocsát meg, hanem meggyõz a bûnrõl.
És a törvény egyetlen elvárásán sem enyhíthet. Ha akár
egyetlen elvárást el lehetett volna távolítani, akkor hatályon
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nak, nem engedelmeskedett. Az üdvösséget azonban nem
a törvény eltörlésével vagy szent elvárásainak csökkenté-
sével nyerhetjük el.” (Ellen G. White, The Signs of the Times, 1885.
november 26.)

„A megtérés útján az elsõ lépés a bûnrõl való meggyõ-
zõdés, az ismeret pedig a törvény által van. Amikor a bû-
nös felismeri bûnösségét, olyan állapotba kerül, amely a
golgotai kereszten kifejezett csodálatos krisztusi szeretet
felé vezeti õt. Ha megalázza magát és megtér, nem az ál-
tala áthágott törvénytõl várja a megbocsátást, hanem Is-
tenre tekint, aki szeretett Fia által felkínálja a megbocsá-
tást és a megszentelõdést. Ha a világ bûneit elvevõ Isten
Bárányára tekint, megszereti Õt, és Õt tekintve elválto-
zik az Õ képmására. »Annakokáért az az indulat legyen
bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is« – tanácsol az
apostol (Fil 2,5). Az alázatos és szent Áldozat hordozta
bûneinket, hogy felfedhesse az emberek elõtt a megváltá-
si tervet, és ezáltal bárki, aki hisz, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.

Mindazok, akik látják a bûn helytelen voltát, valame-
lyest megértik azt a nagy megváltási munkát, amely által
az ember Isten jóságának és türelmének tárgyává lett. S ha
a törvény fényében megérti a bûn természetét, a bûnös rá-
jön arra, hogy szüksége van a Megváltóra. Mindannyiunk-
nak szükségünk van arra, hogy kutassuk a Szentírást, és
megismerjük az üdvösség feltételeit, amelyek által megva-
lósulhat Isten és ember között a megbékélés. Az ember
találja meg az Atya házához visszavezetõ utat, és minden
lépés, amellyel eltávolodik a törvénytelenségtõl, közelebb
viszi õt a mennyországhoz. A megtérés minden lépése, a
szív összetöretése, az engedelmesség és a hit egy-egy lépés
az Atya felé. A Krisztusba vetett hit Isten elvárásai iránti
engedelmességet eredményez.” (Ellen G. White, The Signs of the
Times, 1890. július 7.)
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tal? Távol legyen! Sõt inkább a törvényt megerõsítjük.«
(Rm 3,31) Krisztus kegyelmének kiáradása azt jelenti,
hogy a megtérõ bûnös tökéletes összhangba kerülhet a
mennyel. A keresztnél jóság és hûség, igazság és békes-
ség találkoztak.” (Ellen G. White, The Signs of the Times, 1890.
november 10.)

5 Mit jelent az „erõtelen törvény” kifejezés? Isten a Bibliá-
ban kegyelmet ígér a törvény megtartásához, de miért

nem elegendõ az üdvösség elnyeréséhez az engedelmesség?

Ap csel 13,38–39; Rm 8,3; Gal 3,21 

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

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

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

„Az üdvösséget keresõnek értelmesen kell tanulmá-
nyoznia. Isten Igéje a kézikönyvünk. Elmondja nekünk,
mi a bûn, és megmutatja a megoldást is. Egy törvénytudó
megkérdezte Jézustól: »Mester, mit cselekedjem, hogy az
örök életet vehessem?« Krisztus pedig a törvényhez küld-
te õt: »A törvényben mi van megírva? Mint olvasod?« (Lk
10,25–26) Az apostol azt mondja: „a bûn pedig a törvény-
telenség” (1Jn 3,4). Az üdvösség útján az elsõ lépés a
bûnrõl való meggyõzõdés, és Isten törvénye az az eszköz,
amely ezt megteszi. A szent törvény rávilágít a jellemhi-
bákra, és napfényre hozza a bûn foltjait. És amikor az em-
ber meggyõzõdik bûnérõl és ráébred veszendõ voltára,
akkor Jézus bûnöket megbocsátó Megváltóként jelenik
meg elõtte. A bûnös Õáltala nyer bûnbocsánatot még ak-
kor is, ha nyilvánvalóan nem tett eleget az isteni elvárás-
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latkoztatott, megígért Üdvözítõ dicsõséget szerzett az
erkölcsi törvénynek. (…) 

Jézus Krisztus magára vette a törvény átkát, elszenved-
te a büntetést, s ezáltal eleget tett annak a tervnek, amely
szerint az ember olyan állapotba kerülhet, hogy megtart-
sa Isten törvényét, és elfogadást nyerjen Megváltója ál-
dozata révén. És így dicsõség áradt a törvényre. Ekkor e
törvény dicsõsége – a Tízparancsolat, Isten feddhetetlen-
ségének mércéje –, amelyet nem kell eltörölni, nyilván-
valóvá válik mindazok elõtt, akik megértették, hogy me-
lyik törvény lett eltörölve. 

»Mi pedig az Úrnak dicsõségét mindnyájan fedetlen
arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, di-
csõségrõl dicsõségre, úgy, mint az Úrnak Lelkétõl.«
(2Kor 3,18) Krisztus a bûnös ember védelmezõje. Akik
elfogadják evangéliumát, fedetlen arccal szemlélhetik Õt.
Látják az Õ küldetése és a törvény között levõ kapcsola-
tot, felismerik Isten bölcsességét és dicsõségét úgy, ahogy
ki lett nyilatkoztatva a Megváltó által. Krisztus dicsõsége
pedig a törvényben, jellemének kifejezésében mutatkozik
meg, és átalakító erõvel hat a lélekre, míg az ember egyre
inkább elváltozik az Õ képmására. A mennyei természet
részesévé válik, hasonlítani kezd az Üdvözítõhöz, és lé-
pésrõl lépésre halad elõre Isten akaratának teljesítésében,
mígnem eljut a tökéletességre. 

Az evangélium és a törvény tökéletes összhangban van.
Egyik a másikat erõsíti. A törvény a maga teljes magasz-
tosságában meggyõzi a lelkiismeretet és arra a felismerés-
re vezeti a bûnöst, hogy szüksége van Krisztusra és a bû-
nért való engesztelõ áldozatára. Az evangélium elismeri a
törvény hatalmát és változhatatlanságát. »A bûnt nem is-
mertem, hanem csak a törvény által« – jelentette ki Pál
apostol (Rm 7,7). A bûn törvény általi felismerése a bû-
nöst a Megváltóhoz irányítja. És ebben az állapotában az
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6 Miért mondja Pál apostol, hogy „akik a törvény cseleke-
deteibõl vannak, átok alatt vannak” (Gal 3,10)? Miért

nem menthet meg a törvény, miért vagyunk a halál átka alatt?
Mivel és hogyan fejezhetjük ki, hogy valóban nagyra becsüljük
Jézus ajándékait? 

Zsolt 51,7; Ésa 64,6; Rm 3,23; Gal 3,10–14; 1Jn 5,3

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

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

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

Isten törvénye teljes, maradéktalan engedelmességet kíván,
de Jézuson kívül vajon ki tudna ennek eleget tenni? Ha min-
denki a törvény átka alatt van, akkor az emberek közül senki
sem hozhatja helyre múltbeli bûneit. Sõt Jakab apostol még
tovább mélyíti az ember helyzetét, amikor leírja, hogy ha egy
helyen áthágjuk a törvényt, az éppen olyan súlyos, mintha
minden területen törvényszegõk lennénk (Jak 2,10). Amikor
rádöbbenünk az átok alatt lévõk reménytelen helyzetére, job-
ban értékeljük Isten szeretetének hatalmas voltát: „Az Isten
pedig a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy
amikor még bûnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt.” (Rm
5,8) Halála által „Krisztus váltott meg minket a törvény átká-
tól, átokká levén érettünk” (Gal 3,13). 

„Mózes fénylõ arca annak volt köszönhetõ, hogy meg-
értette mindazt, ami majd megszûnik, és látta Krisztust
kinyilatkoztatva a törvényben. A kõtáblákra írt törvény
szolgálata halált hozó szolgálat volt. Krisztus nélkül a
törvénytaposó annak átka alatt marad reménytelenül,
megbocsátás nélkül. Ez a szolgálat nem volt dicsõséges,
ám a ceremoniális törvény jelképei és árnyékai által kinyi-
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VII. TANULMÁNY 2014. MÁJUS 17.

„A törvény vége     
Krisztus”

Ajánlott olvasmányok Ellen G. White mûveibõl:
Bizonyságtételek, V., Józsua és az angyal c. fejezet 
Igehirdetések és beszédek, I., Krisztus és a törvény c. fejezet 
Szemelvények Ellen G. White írásaiból, I., A törvény a Galáciabeliekhez írt 
levélben c. fejezet

Milyen kapcsolatban áll egymással a törvény és Krisztus, a tör-
vény és a kegyelem? Milyen az én kapcsolatom a törvénnyel és
Megváltómmal? E heti tanulmányunk ezekre a kérdésekre ke-
resi a választ.

1 Mi a törvény szerepe az életünkben Rm 5,20–21 tanúság-
tétele szerint?

Olvassuk el Rm 5,12–21 verseit! 

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

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

A törvénnyel szembesülve bûneink olyan megvilágításba ke-
rülnek, amelyekrõl addig nem volt tudomásunk. Pál apostol is
kijelenti ezt az idézett levél 7. fejezetében. „…a kívánságról
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ember a golgotai kereszt nagy érveit hozhatja fel. Magá-
nak tulajdoníthatja Krisztus feddhetetlenségét, mivel ez
fel van kínálva minden megtérõ bûnösnek.” (Ellen G. White,
Review and Herald, 1902. április 22.) 

„Amikor az ember helyébe lépett, amikor magára vet-
te azt az átkot, amelyet az ember érdemelt meg, Krisztus
önmagát adta az emberiségért, hogy védelmébe vegye
Atyja szent és magasztos törvényét. Azért jött, hogy
meggyõzze az embereket a bûnrõl, ami a törvény áthágá-
sa, és hogy mennyei közbenjárás által visszavezesse õket
az Isten parancsolatai iránti engedelmességhez. Isten
Krisztus kezére bízta a világot, hogy bemutathassa a tör-
vény kötelezõ elvárásait, és rávilágítson minden egyes elv
szentségére.” (Ellen G. White, The Signs of the Times, 1914. de-
cember 22.)

„A kereszt titka minden más titkot megmagyaráz. A Gol-
gotáról sugárzó fényben Isten tulajdonságait, amelyekre
korábban félelemmel és csodálattal gondoltunk, szépnek
és vonzónak találjuk. Az irgalom, gyengédség és atyai sze-
retet eggyé lesz a szentséggel, igazsággal és hatalommal.
Míg Krisztus trónjának fenségét szemléljük, meglátjuk
jellemének szépségét, és megértjük, ahogy még soha, hogy
mit jelent az örökkévaló név: Mi Atyánk. (…) Az örökké-
valóságon át Krisztus keresztjét tanulmányozzák majd a
megváltottak, és errõl énekelnek.” (Ellen G. White: Korszakok
nyomában, Isten népe megszabadul c. fej.) 

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

mûködési költségeihez.
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hogy bûne Isten ártatlan Bárányának a vérét ontja. E jele-
net segítségével mélységesebben és jobban megértette tör-
vénytelenségének nagyságát, amelyért csak Isten drága
Fiának halála szerezhet engesztelést. Elcsodálkozott a
végtelen jóságon, amely kész volt felkínálni ezt a megvál-
tást, és üdvözíteni a bûnöst. A reménység csillaga ragyog-
ta be a sötét és szörnyû jövõt, s megszabadította õt a tel-
jes elkeseredéstõl. 

A nagy küzdelem kezdettõl fogva Isten törvényéért
folyt. Sátán megpróbálta bebizonyítani, hogy Isten igaz-
ságtalan, törvénye rossz, és a világegyetem érdekében vál-
toztatni kell rajta. A törvény támadásával megpróbált csor-
bát ejteni Alkotója tekintélyén.  

Amikor Sátán ki lett ûzve a mennybõl, elhatározta, hogy
a Földön alapítja meg királyságát. Miután megkísértette és
legyõzte Ádámot és Évát, azt állította: gyõzelme alapján az
emberek jog szerint az õ alattvalói, és a Föld is az övé. Bû-
ne miatt az ember elidegenedett Istentõl, Sátán közelébe
került, és kész volt részt venni az Isten törvénye elleni lá-
zadásban. Krisztus megígérte, hogy megváltja az embert és
kimenti a világot Sátán kezébõl. 

Isten törvényét nem lehetett eltávolítani még azért sem,
hogy a bûnös ember üdvösséget nyerhessen. A világegye-
tem jóléte érdekében fönn kellett tartani a mennyei ural-
mat. Azonban végtelen szeretetében és irgalmában a Te-
remtõ önmagát áldozta fel. Fia által maga Isten vette ön-
magára a törvénytelenség büntetését, »hogy igaz legyen õ,
és megigazítsa azt, aki a Jézus hitébõl való« (Rm 3,26). 
S mivel megváltotta Sátán hatalmától, összhangba helyez-
te Istennel, és így az ember visszakerült az »elõbbi hata-
lom« uralma alá (Mik 4,8). Ezen a földön kellett eldõlnie
a nagy küzdelem sorsának. A megváltási tervet egy olyan
területen kellett végrehajtani, amelyet Sátán a magáénak
tartott.” (Ellen G. White, The Signs of the Times, 1908. november 4.)
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sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: ne kívánjad.”
(Rm 7,7) Nagy kérdés, hogy akarunk-e szembesülni hibáink
valódi természetével, megváltásra szoruló állapotunkkal és a
bûnnel szembeni tehetetlenségünkkel, vagy inkább elmenekü-
lünk önmagunk elõl. Az evangélium az Ige tanúságtétele sze-
rint az, hogy a szembesülés után felkínálja Krisztusban a meg-
oldást, és bûnösségünkkel való szembesülésünk, vagyis a
„megnövekedett ismeret” mellett a kegyelem is „sokkal inkább
bõvelkedve” tud végre kiteljesedni életünkben.

„A bûn révén nemcsak az ember, hanem a Föld is a go-
nosz uralma alá került, és a megváltási tervben helyreállí-
tásra kényszerül. Teremtéskor Ádámra lett bízva e Föld
uralma. Ám azzal, hogy engedett a kísértésnek, Sátán ural-
ma alá került, s így uralkodása annak kezébe került át, aki
õt is uralta. Ezáltal Sátán lett »e világ istene« (2Kor 4,4).
Erõszakkal vette át az uralmat a Föld felett, amely kezdet-
ben Ádámra lett bízva. Azonban bûnért hozott áldozata
révén Krisztus visszaszerezte az embert, s ezzel egy idõben
az ember elvesztett uralmát is. Mindent, amit elveszített az
elsõ Ádám, visszaszerzett a második Ádám. (…)

Az áldozatokat Isten rendelte el, hogy az ember szá-
mára közvetlen emlékeztetõül szolgáljanak, ugyanakkor
a bûnbõl való szabadulás, örömteli megtérés, valamint a
megígért Megváltóba vetett hitrõl szóló bizonyságtevés
eszközei legyenek. Az volt az áldozati rendszer célja, hogy
az elbukott emberiség elméjébe vésse az igazságot: a bûn
vagy Isten törvénye áthágásának következménye a halál.
Ádám számára az elsõ áldozat fájdalmas ceremóniát jelen-
tett. Saját kezével kellett életet kioltania, amit egyedül
Isten adhat. Ez volt az elsõ alkalom, amikor egy élõlény
halálát kellett végignéznie, és megértette, hogy ha enge-
delmes lett volna Istennek, nem létezne halál. Amikor
megölte az ártatlan áldozatot, megrendítette a gondolat,
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rem õt, és az õ parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és
nincs meg abban az igazság.« (1Jn 2,4).” (Ellen G. White,
Review and Herald, 1886. október 5.)

Hamis Sátán azon állítása, miszerint Krisztus a halálával a
törvény helyébe a kegyelmet tette. Jézus halála nem változtat-
ta és nem helyezte semmilyen formában sem hatályon kívül a
Tízparancsolatot. Az Üdvözítõ vére által felkínált drága kegye-
lem megerõsítette Isten törvényét. Az ember bûnbeesésétõl
kezdve Isten erkölcsi uralma és kegyelme elválaszthatatlanok.
Kéz a kézben haladnak. „Irgalmasság és hûség összetalálkoz-
nak, igazság és békesség csókolgatják egymást.” (Zsolt 85,11)

„Helyettesünk, Jézus jónak látta az ember helyett hor-
dozni a bûn büntetését. Mennyei természetére öltötte az
emberi természetet, és így lett az ember Fia, Megváltója és
Üdvözítõje. Maga Isten drága Fia halt meg az ember meg-
váltásáért, bebizonyítva, hogy a törvényt nem lehet meg-
változtatni. Ó, milyen könnyû lett volna a törvénytaposó
ember szempontjából az, ha Isten megsemmisíti törvé-
nyét, hogy így üdvözíthesse az embereket, s emellett
Krisztus maradhatott volna a mennyben! Végzetes álnok-
ság az a felfogás, mely szerint kegyelem által az ember sza-
badon áthághatja a törvényt. Isten törvényének minden
taposója egy bûnös, és senki sem szentelõdhet meg, míg
bûnben él. 

Isten szent Fia nem azért alázkodott meg oly mélysége-
sen, és nem azért szenvedte el a kínhalált, hogy az ember-
nek szabadságot nyerjen a törvénnyel szemben azért,
hogy majd az üdvözült ember együtt ülhessen Krisztussal
a trónon. Jézus érdemei, megtérése, hite által a legbûnö-
sebb ember is bûnbocsánatot nyerhet és erõt, hogy enge-
delmes életet élhessen. A bûnös nem a bûneiért, hanem a
bûneibõl van megváltva. 
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2 Milyen kapcsolatban áll egymással a törvény és a kegye-
lem?

Olvassuk el Rm 6,12–23 szakaszát, kiemelten a 22–23. verset!

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

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

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

„Ha Isten kegyelme alatt vagy, nem kell a törvényt megtar-
tanod” – hangoztatják sokan, pedig ennek pont az ellenkezõ-
je igaz. Ha Isten kegyelme alatt vagyunk, a törvénnyel egyre
teljesebb összhangra jutunk Krisztus által. Istennek soha nem
az volt a célja, hogy a törvény által üdvözítsen. A törvény cél-
ja megmutatni életünkben a bûnt, és elvezetni minket a meg-
oldáshoz, Krisztushoz és ahhoz a bûn nélküli, tökéletes élet-
hez, mely „benne” és általa megtapasztalható.

„Isten ma is ugyanazt várja el, amit elvárt Édenben a
szent pártól: tökéletes engedelmességet. Törvénye min-
den idõben ugyanaz maradt. Az Ószövetségben bemuta-
tott feddhetetlenség mércéje nem lett alább szállítva az
Újszövetségben. Nem az az evangélium rendeltetése,
hogy csökkentse Isten szent törvényének elvárásait, ha-
nem az, hogy az embereket olyan pozícióba emelje, ahol
megtarthatják e rendeléseket. A lélek üdvösségét eredmé-
nyezõ Krisztusba vetett hit nem az, amit sokan állítanak.
»Higgy, higgy! – kiáltják õk. Elég csupán hinni Krisztus-
ban és üdvözülsz. Csak ennyi a tennivalód.« Igaz, hogy
a valódi hit teljes mértékben bízik a Krisztus általi üd-
vösségben, ám eredményezi az Isten törvényéhez való
tökéletes igazodást is. A hit cselekedetekben nyilvánul
meg. János apostol pedig kijelenti: »Aki ezt mondja: isme-
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tisztító vére elvégzi értünk a munkát. Minél tisztábban
látjuk a gonoszságot és a veszélyeket, amelyek ránk lesel-
kednek, annál hálásabbak leszünk a Krisztustól kapott sza-
badításért. Krisztus evangéliuma nem engedi meg az em-
bereknek a törvény áthágását, mivel épp ez hozott annyi
bajt a világra. A bûn ma is olyan romboló, mint Ádám ide-
jében volt. Az evangélium nem ígér isteni elõjogokat azok-
nak, akik lelkiismeret-furdalás nélkül hágják át az Õ törvé-
nyét. Az emberi szív megromlása, a törvénytelenség bûne
és a bûn romboló hatása mind be lett mutatva a kereszten,
ahol Krisztus szabadulást „szerzett számunkra.” (Ellen G.
White, The Signs of the Times, 1890. július 21.)

„A kereszt a megcáfolhatatlan érv arra, hogy Isten
törvénye változhatatlan. A Golgotára tekintve látjuk,
mennyire hiábavaló az emberi erõfeszítés, amikor hiány-
zik belõle Krisztus érdeme, amely minden emberit haté-
konnyá tehet. Pál dicsekedett a kereszttel, és volt is mivel,
hiszen ott alázkodott meg, hogy majd igazi magasztosság-
ban emelkedjen föl. A megváltásáért kifizetett ár fejezte ki
saját lelkének értékét. Isten Fiának kellett meghalnia Pál
bûneiért, a kereszten a vér érte folyt, hogy megmentse õt
az örök pusztulástól. Krisztus drága vére olyan értékes,
hogy teljes engesztelést szerzett a bûnös embernek, s ez-
zel dicsekedett Pál: Krisztus vére által megváltást és
bûnbocsánatot nyert. 

Pál felismerte gyengeségét, és minden oka megvolt rá,
hogy ne bízzon saját erejében. A törvényre vonatkozóan
ezt mondta: »az a parancsolat, mely életre való, nékem
halálomra van« (Rm 7,10). A törvény cselekedeteiben bí-
zott. Életének külsõ vetületére vonatkozóan pedig azt
mondta: »a törvénybeli igazság tekintetében feddhetet-
len voltam« (Fil 3,5–6), és saját feddhetetlenségében bí-
zott. Azonban amikor a törvény tükrével szembesült és
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A lélek, mielõtt még szükségét érezné Krisztushoz já-
rulni, meg kell gyõzõdnie bûnösségérõl. »A bûn törvény-
telenség.« »A bûn törvény által van.« Amikor a parancso-
lat eljutott Saul tudatáig, a bûn feltámadt, õ pedig meg-
halt. Megértette, hogy Isten törvénye szerint el van ítél-
ve. A bûnös csak úgy gyõzõdhet meg bûnösségérõl, ha
megérti, mit jelent a bûn. Lehetetlen, hogy egy ember
megismerje a biblikus szentséget, ha azt állítja, hisz
Krisztusban, de nem tartja fontosnak, hogy megtartja-e
Isten parancsolatait, vagy sem.” (Ellen G. White, Review and
Herald, 1881. március 8.)

3 Hogyan juthatunk összhangra Isten törvényével? Milyen
tapasztalatot fogalmaz meg Pál apostol Rm 7,13–25-ben?

Mennyiben tudunk azonosulni ezzel a saját tapasztalataink
szintjén?

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

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

„Összhangban kell lennünk Isten törvényével, ám a tör-
vény cselekedete által nem üdvözülhetünk, de engedel-
messég nélkül sem. A törvény a jellem mércéje. Mégsem
vagyunk képesek megtartani Isten parancsolatait a helyre-
állító kegyelem nélkül. Csak Jézus tisztíthat meg minden
bûntõl. Nem törvény által üdvözít – de nem üdvözíthet,
ha nem engedelmeskedünk a törvénynek. Krisztus irán-
ti szeretetünk azzal arányos, amilyen mértékben meggyõ-
zõdtünk a bûnrõl, a bûnt pedig csak a törvény által ismer-
jük. Azonban amikor meglátjuk magunkat úgy, amint
vagyunk, akkor Jézusra tekintünk, aki önmagát adta ér-
tünk, hogy megváltson minden hamisságtól. Kapasz-
kodjunk hittel az Õ érdemeibe, és akkor a lelket meg-
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„»Úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát ad-
ta, ha valaki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.« (Jn 3,16) Annyira szerette a világot, hogy jónak
látta az igazságost odaadni az igazságtalanért. E szeretet
magasztossága és mélysége mutattatott meg Pálnak, hogy
megismertesse minden nemzettel. Az apostol megértet-
te a megváltási tervet, nyilvánosan és házról házra járva
prédikálta a megtérést és a Jézus Krisztusba vetett hitet. 

A törvény elítél, ám nem bocsáthat meg a törvénytapo-
sónak. A hívõ, megtérõ ember nem a törvényre tekint,
hogy feddhetetlennek nyilváníttasson, hanem Krisztusra,
az engesztelõ Áldozatra, aki képes megosztani a bûnössel
feddhetetlenségét, és az emberi erõfeszítéseket elfogadha-
tóvá tenni Isten elõtt. 

Ha elfogadjuk Jézust személyes Megváltónknak, enge-
delmes gyermekekké válunk, olyanokká, akik megtartják
Isten minden parancsolatát. Hit által kapaszkodunk az
életadó Szõlõtõbe. A Krisztusba vetett hit Tõle szerzi
be erejét, mint ahogyan a szõlõvesszõ is a gyökértõl
szerzi be a táplálékot. »Az igaz pedig hitbõl él« – mond-
ta a próféta, s ennek a minden keresztény ember vallási
tapasztalatával átszõtt hitnek kellene élnie a feddhetet-
len emberben. 

Az igazi hit fejlõdik és erõsödik. És kitartó a cseleke-
detekben. Az apostol ezt mondja: »Az Istennek igazsága
jelentetik ki abban hitbõl hitbe, miképpen meg van írva:
az igaz ember pedig hitbõl él.« (Rm 1,17)

A nemzetek semmilyen világossággal nem rendelkeztek
Isten törvényére vonatkozóan, s nem keresték a feddhe-
tetlenséget, azonban akik hittek Krisztusban, hit által
Õbenne nyertek feddhetetlenséget. Elfogadták Isten tör-
vényét mint jellemének mértékegységét. A hitetlen zsidók
pedig nem jutottak el a törvény feddhetetlenségének mér-
tékére, mivel elutasították az egyetlen erényt, amely fedd-
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meglátta magát úgy, ahogy látta õt Isten, bûnnel telten és
szennyesen, felkiáltott: »Ó, én nyomorult ember! Ki
szabadít meg engem a halálnak testébõl?!« (Rm 7,24)

Pál látta Isten Bárányát, aki elveszi a világ bûneit. Hal-
lotta Krisztus hangját: »Én vagyok az út, az igazság és az
élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam.«
(Jn 14,6) Úgy döntött, a megmentõ kegyelem jótékony
hatásainak örülve meghal a bûnnek, és megengedi, hogy
vétkeit lemossa Krisztus vére, s krisztusi feddhetetlenség-
be öltözve az életadó Szõlõtõ szõlõvesszejévé válik.
Együtt járt Krisztussal, s számára Jézus nemcsak egy-
részt üdvösséget, másfelõl jó cselekedetet jelentett, ha-
nem mindenben mindent, az elsõt és az utolsót, min-
denben a legjobbat. Olyan hite volt, amely életét Krisz-
tusból nyeri, s amely képessé tette arra, hogy életét
mennyei példaképéhez igazítsa. Ez a hit semmit sem tu-
lajdonít magának saját feddhetetlenségébõl, hanem csak
Krisztus feddhetetlensége alapján mûködik.” (Ellen G.
White, The Signs of the Times, 1890. november 24.)

4 Mi a törvény végsõ célja Rm 9,30–10,4 alapján?

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

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

Egyesek arra a következtetésre jutnak, hogy mivel azt olvas-
suk az igében: a „törvény vége Krisztus”, ezért Krisztus eltö-
rölte a törvényt, felszabadultunk a hatálya alól. Jézus azonban
nem a törvénytõl, hanem „törvény alatti” állapotunkból szaba-
dít fel minket (lásd Rm 6,14). A görög telosz szó fordítható cél-
nak is, mely szerint a törvény alatti állapotból akkor szabadul-
hatunk fel, amikor meglátjuk és elérjük a célt, Krisztust magát. 
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.....................................................................................................................

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

„Megkérdeztek a Galáciabeliekhez írt levélben említett
törvényre vonatkozóan: »Melyik törvény vezérel bennün-
ket Krisztushoz?« A válaszom ez volt: »A ceremoniális
törvény, valamint a Tízparancsolat.« 

Krisztus volt a zsidó rendszer alapja. Ábel halála mint-
egy következménye volt annak, hogy Káin nem volt haj-
landó elfogadni az engedelmesség iskolájában Isten ama
tervét, mely szerint az áldozatok Krisztusra mutatnak, s
Jézus Krisztus vére üdvözíthet. Káin nem volt hajlandó ki-
ontani azt a vért, amely az eljövendõ Krisztus kiontott vé-
rét jelképezte. Ezt az egész szertartást Isten készítette elõ,
és az egész rendszer alapja Krisztus lett. Ez volt az áldo-
zati rendszer kezdete, ugyanakkor ez irányadó is, amely a
bûnös ember figyelmét Krisztusra, a teljes zsidó áldozati
rendszer alapjára terelte. 

Akik szolgálatot végeztek a szentélyben, azok folyama-
tos tanítást kaptak az emberiségért végzett krisztusi köz-
belépésrõl. S e szolgálatnak az volt a célja, hogy minden
szívben Isten törvénye iránti szeretetet ébresszen. Az ál-
dozat egy gyakorlati lecke volt a Krisztusban kinyilatkoz-
tatott isteni szeretetrõl – a szenvedõ, meghalni kész állat,
aki magára veszi az ember bûnét, s ez által az Ártatlan
bûnné lett értünk. Amikor csodáljuk az üdvösség e nagy
megnyilatkozását, látjuk Krisztus munkásságát. Nemcsak
a Szentlélek megígért ajándéka, hanem ezen áldozat és
közbelépés természete és jellege is olyan témát képez,
amely szívükben magasabbrendû szent gondolatokat kell
hogy gerjesszen Isten törvényével kapcsolatosan, melynek
elvárásai minden emberre érvényesek. Csupán az az egy-
szerû tett, hogy ettek a tiltott gyümölcsbõl, a törvénynek
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hetetlenekké és kedvesekké tehette volna õket Isten elõtt.
»Mert Isten igazságát nem ismervén, és az õ tulajdon igaz-
ságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának
nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége Krisztus,
minden hívõnek igazságára.« (Rm 10,3–4) 

Krisztus a törvény vége és célja. A törvény elítéli a bû-
nöst, és Krisztushoz vezeti feddhetetlenségért. 

Az izraeliták azt állították, hogy hisznek a prófétáknak
és elismerik Isten törvényének tekintélyét. Viszont leg-
többjük számára ez a hit csak a kijelentések szintjén ma-
radt. Krisztus azt mondta a zsidó tanítóknak: »Mert ha
hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek, mert énrólam írt
õ.« (Jn 5,46) Akik valóban hittek a törvényben és a pró-
fétáknak, eljutottak erre a hitre, és felismerték a Názáreti
Jézust, az emberiség Megváltóját. 

Másfelõl pedig az idegen nemzetek elõbb arra vezettet-
tek, hogy elforduljanak bálványaiktól, elfogadják Krisz-
tust, s Krisztus által jutottak el a törvény és a próféták
megismerésére. 

Az embernek elõbb meg kell látnia a bûnt elítélõ tör-
vény igazságát, azután kell Krisztus érdemei által Isten
feddhetetlenségére tekintenie, amely által bûnbocsána-
tot nyerhet. »Mert nyilván van az Istennek haragja a
mennybõl, az emberek minden hitetlensége és hamissága
ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják.« (Rm
1,18) Megismerhetjük az igazságot anélkül is, hogy meg-
szentelõdnénk az igazság által.” (Ellen G. White, The Signs of the
Times, 1889. augusztus 5.)

5 Milyen képpel mutatja be Pál a törvény célját Gal 3,19– 
24-ben? A nevelõ szerepének magyarázata fényében va-

jon mi lehet a törvény feladata azok életében, akik már üdvös-
ségre jutottak Krisztusban?
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6 Hogyan tekint tehát a hívõ, megváltott ember a törvény-
re? Milyen célt és lehetõséget láthatunk meg benne? Ke-

ressünk igéket, amelyek válaszolnak a kérdésekre!

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

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

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

Az Ige nem azt mondja, hogy „a törvény célja a tökéletes-
ség”, hanem azt: a „törvény célja Krisztus”. Sokan esünk abba
a hibába, hogy a törvény mércéjét tesszük magunk elé, és így
vesszük fel a harcot a bûneinkkel szemben. Elesünk újból és
újból, szorongunk, a bûnvád terhel minket, és körbe-körbe
forgunk önmagunk körül. Amikor ebben az állapotban va-
gyunk, két irány közül választhatunk: 

1. Magamra tekintek, és olyan szinten elcsüggedek, hogy
szinte megbénít a kétségbeesés, vagy abba az állapotba kerü-
lök, hogy feladom és kompromisszumot kötök, egy közép-
szerû életet élve. 

Szemléletesen vallott errõl a Krisztus nélküli állapotról Pas-
cal, évszázadokkal ezelõtt: „Nemhogy Istent, hanem magun-
kat is csupán Jézus Krisztus által ismerjük. Az életet és a ha-
lált csak Jézus által ismerjük. Jézus Krisztus nélkül nem tud-
juk, mi az életünk, mi a halálunk, mi az Isten, és mik vagyunk
mi magunk. Így a Szentírás nélkül, amelynek egyetlen tárgya
Jézus Krisztus, nem ismerünk semmit, és mind Isten, mind a
magunk természetében csupán sötétséget és zûrzavart lá-
tunk.” (Blaise Pascal: Gondolatok, 548. töredék)

2. Krisztust kezdem szemlélni, akiben ott van a valódi
megoldás és teljes felszabadulás arra az életre, amely nem a
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ez az áthágása az ember és a föld számára az Isten törvé-
nye elleni engedetlenség következményét eredményezte.
A törvény jellegének és céljának arra kellene késztetnie az
embert, hogy féljen újra elkövetni akár a legkisebb enge-
detlenségi cselekedetet Isten elvárásaival szemben. 

Nagyon jól meg kellene értenünk, hogy mit jelent a
bûn, és távol kellene tartanunk magunkat az engedelmes-
ség és az engedetlenség között levõ határvonaltól. 

Isten azt akarja, hogy minden általa teremtett lény meg-
értse Fia nagy munkáját, hiszen Õ életét adta a világ meg-
váltásáért. »Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk
az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért
nem ismer minket, mert nem ismerte meg Õt.« (1Jn 3,1)
(Ellen G. White: Manuscript Release, I., 131–133. o.)

„A törvényszegõk számára nincs biztonság, megnyug-
vás és megigazulás. Ha megmaradunk a bûnben, akkor
nem remélhetünk ártatlanságot Isten elõtt, és Krisztus ér-
demei nem békéltethetnek meg Istennel. Fel kell hagy-
nunk a bûnnel, hûségessé és igazzá kell válnunk. Amint a
bûnös belenéz a nagy erkölcsi tükörbe, meglátja jelle-
mének hiányosságait. Meglátja valódi – foltos, szennyes,
kárhoztatott – mivoltát, ugyanakkor tudja, hogy a tör-
vény semmiképp sem tudja elvenni vagy megbocsátani
a bûnös vétkét. Tovább kell lépnie. A törvény csak a
Krisztushoz vezetõ tanítómester. A bûnöket hordozó
Megváltóra kell tekintenünk. Miközben a Golgotán
függõ Krisztusra nézünk, amint az egész világ bûnének
terhe alatt haldoklik, a Szentlélek megmutatja nekünk
Isten viszonyulását mindazokhoz, akik bánkódnak a
bûneik miatt: »Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az
õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz õbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.« (Jn 3,16)” (Szemelvé-
nyek Ellen G. White írásaiból, I., 213. o.)
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VIII. TANULMÁNY 2014. MÁJUS 24.

Isten törvénye     
és Krisztus törvénye

Otthoni tanulmányozásra ajánlott:
Ellen G. White: Bizonyságtételek a gyülekezetnek, VII., A gyülekezeti 
fegyelem, Legyen gondunk egymásra címû fejezetek

1 Melyik a két nagy parancsolat, és hogyan függ össze a Tíz-
parancsolattal? Hogyan határozhatjuk meg a Tízparan-

csolat érvényességét és „lelki vetületét”, azaz gyakorlati alkal-
mazását? Mit tudhatunk meg Jézus és a Tízparancsolat kap-
csolatáról?

3Móz 19,18; 5Móz 6,5; Mt 22,34–40; Mt 19,16–22; Mt 5,17

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

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

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

Az isteni kinyilatkoztatás azt mutatja, hogy Isten minden
törvényét két parancsolatban összefoglalhatjuk. Ezek – az Is-
ten és a felebarát szeretetére felszólító parancsolatok – egyete-
mes érvényûek. „E két parancsolattól függ az egész törvény és
a próféták.” (Mt 22,40) A szeretet gyakorlása a törvény iránti
engedelmesség bizonyítéka. Jézus nemcsak bemutatta életével,
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törvény által, hanem Krisztusban képes megtartani és megélni
a „tökéletességet”, a „teljességet”. Ezáltal összhangra kerülök
Isten törvényével, felszabadult és teljes életet élhetek végre.

„A második Ádám, Jézus Krisztus eljött szennyes, elbu-
kott világunkba, hogy tökéletes engedelmességben éljen.
Erkölcsi szempontból az emberiség gyenge volt, és nem
gyõzhette le az alattvalóit kegyetlenséggel uraló Sátánt.
Krisztus eljött, hogy megküzdjön a sátáni erõkkel. Arra
törekedett, hogy az embert visszanyerje magának, saját éle-
te, Isten jelleme kifejezõdésének bemutatásával. Isten Fia
az emberi természetet vette magára, leereszkedett azok-
hoz, akiket szeretett volna megmenteni. Õbenne nem volt
sem bûn, sem álnokság. Tiszta és feddhetetlen volt, mégis
magára vette bûnös természetünket. A mennyei természe-
tet emberi természetbe öltöztette, hogy kapcsolatot te-
remthessen az elbukott emberiséggel, s így próbálta vissza-
szerezni számunkra azt, amit Ádám engedetlensége által
elveszítettünk. Jézus a jelleme által megmutatta a világnak
Isten jellemét. Nem önmagának akart tetszelegni, hanem
mindenütt jót cselekedett. Az alig több mint harminc évig
tartó földi életét teljes mértékben a tiszta jóság jellemezte.
Szavai, befolyása és példája által segített az embereknek el-
hinni, hogy újra lehetnek hûségesek Istenhez, és újra ré-
szesülhetnek áldásaiban. Segített megérteniük: ha megtér-
nek, ha megengedik, hogy mennyei képmásra alakuljon át
a jellemük, akkor halhatatlanságot nyerhetnek.” (Ellen G.
White, Review and Herald, 1896. október 15.)

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

támogatásban részesíti.
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Nem tartotta meg az õsi rendelést, miszerint szeretnie
kell embertársát, és be kell töltenie szükségleteiket. Nem
volt tapasztalata a jó cselekedetekben, a jóság kifejezésé-
ben és a szeretetteljes értékelésben. Az Úr Jézus azon-
ban példát akart adni neki engedelmességbõl. Krisztus-
ban nem volt az önzésnek árnyéka sem. Jézus nem
önmagának akart tetszeni. Egész élete érdek nélküli jó-
tettekbõl állt. Meghívta ezt az ifjút, hogy kövesse Õt. Ha
engedelmeskedett volna, ha többre értékeli a mennyei
kincset a földieknél, milyen nagy nyereség lett volna ez
számára! 

Milyen sokan állítják, hogy megtartják Isten parancsola-
tait, de gyakorlatilag ugyanazt teszik, mint ez az ifjú! El-
utasítják a Jézusban kinyilatkoztatott kegyelmet és igazsá-
got, pedig azt állítják, hogy megtartják a törvényt, amit vi-
szont valójában áthágnak. Önzés és bálványimádás azon-
ban nem maradhat annak szívében, aki megtartja Isten pa-
rancsolatait. Milyen sokan találtatnak könnyûnek, amikor
megmérettetnek és megpróbáltatnak a királyi mércével –
önmagukat szeretõk, bálványimádók, javakat imádók, föl-
di kincseket halmozók, embertársaikat elhanyagolók –,
akik jobban szeretik önmagukat, mint Istent! S sokan, akik
Isten gyermekeinek nevezik magukat, csalatkoznak, és új-
ra fel kell ébredniük Isten Igéjének szent igazságaira. (Ellen
G. White, Review and Herald, 1893. március 28.)

„Jézus az igazi mércével, a feddhetetlenség törvényével
próbálta meg a gazdag ifjút. Ez a mérce azt várja el az em-
bertõl, hogy szeresse felebarátját úgy, mint önmagát, s ez
az ifjú bebizonyította, hogy sem Istent, sem embertársát
nem szereti. Tökéletesnek hitte önmagát, de megméretett
a szentély mérlegén és könnyûnek találtatott. Elidegene-
dett Istentõl, mivel azt gondolta, az Istentõl kapott aján-
dékoknak nagyobb az értékük, mint a mennyei kincsek-
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hanem ki is jelentette: „Ne gondoljátok, hogy jöttem a tör-
vénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy el-
töröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.” (Mt 5,17) A tör-
vény betöltése a szeretet gyakorlása, amit Jézus és az Atya tel-
jes egységben tanít teremtményei számára.

„Az ifjú nem birtokolhatta egy idõben a világot és a
mennyei kincseket. Embertársainak nagy szükségük volt
azokra a javakra, amelyeket Isten kölcsönadott neki, hogy
áldásként elvigye az özvegynek és árvának. Ám ahelyett,
hogy megosztotta volna kincseit a nélkülözõkkel, önmagá-
nak gyûjtött, s mégis Isten törvénye tisztelõjének tartotta
magát. Nem értette meg a törvény lelki vetületét, sem azt,
hogy milyen haszontalan annak külsõ, ceremoniális meg-
tartása. Nem értette, milyen örök kötelességei vannak Is-
ten iránt. Nem volt gyakorlati tapasztalata. Nem értette
meg Isten szent, atyai jellemét, sem az embertársai iránti
kapcsolatát. Nem gondolt arra: javai Isten ajándékai, és
ezeket hû sáfárként kellene kezelnie. Nem jött rá arra, le
kellene mondania gazdagságáról, hogy jót tehessen máso-
kért. Nem fogadta el azokat az alapfeltételeket, amelyek
révén elnyerheti az örök életet. Nem volt hajlandó olyan
parancsolatoknak engedelmeskedni, amelyeket – saját állí-
tása szerint – mindig megtartott. Nem fogta fel azt a nagy
szeretetet, amelyet Isten tanúsított, amikor egyetlen Fiát
adta az emberiség megváltása érdekében. Elméje nem ér-
tette meg az evangélium lelki vetületét, és nem ismerte fel
a megtérés, az ima, a megszentelõdés szükségességét, ame-
lyeket mindazoknak gyakorolniuk kellene, akik be akarnak
menni a mennyek országába. Ha elfogadta volna Krisztus
meghívását és követte volna Õt, akkor a lelket megújító és
megszentelõ Szentlélek világosságot nyert volna. 

Isten Fia elé tárta az örök kincseket, ám a gazdag ifjú
ezeket nem tartotta értékesebbeknek a mulandó javaknál.
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Legjobban talán Jn 15,10 verse fejezi ki Jézus Atyja törvénye
iránti hûségét, amely sohasem zárta ki azt, hogy a szeretet pa-
rancsának eleget tegyen. Hiszen Isten, aki maga a szeretet, „az
õ egyszülött Fiát elküldte (…) e világra, hogy éljünk általa”
(1Jn 4,9). Õáltala mutatta meg, hogyan lehet törvényeskedés
nélkül ragaszkodni a törvényhez, és engedetlenség nélkül be-
tölteni a szeretet parancsát. Földi életének számos példája mu-
tatja be, hogyan kell a Tízparancsolat törvényeinek megtartását
a szeretet gyakorlásával összekapcsolni. Jézus soha nem köve-
tett el bûnt (Zsid 4,15), azaz a Tízparancsolatot megtartotta,
miközben az irgalmasság cselekedeteivel betöltötte azt. 

„Az Isten szeretet” (1Jn 4,16), amikor tehát a tanítványai
elé tárta parancsolatait (Jn 13,34–35), Jézus egyszerûen meg-
erõsítette az Atyától eredõ szeretet törvényét (Jn 3,16). Ezek
szerint nem csupán úgy kell szeretnünk egymást, mint önma-
gunkat, hanem úgy, ahogyan Jézus szeret! 

„Amikor e szavak elhangzottak, a tanítványok nem ér-
tették meg azokat, de miután szemtanúi voltak Krisztus
szenvedésének, keresztre feszítésének, feltámadásának és
mennybemenetelének; miután pünkösdkor a Szentlélek
megnyugodott rajtuk, világosan megértették Isten szere-
tetét, és a szeretet természetét, amellyel egymást kell sze-
retniük.” (Ellen G. White: Az apostolok története, 360. o.)

„Az Úr Jézus Krisztus szorgalmasan tanulmányozta a
Szentírást, mivel tudta, hogy értékes tanácsokat tartalmaz
mindazok számára, akik legfõbb tanácsadójuknak tartják.
Hûségesen végezte otthoni teendõit, s a kora reggeli órá-
kat nem az ágyban tékozolta el, hanem mindig talált egy
félreesõ helyet az elmélkedésre, a Szentírás tanulmányozá-
sára és imádkozásra. A munkásságára és közbenjárására
vonatkozó minden próféciát ismerte, fõleg azokat, ame-
lyek megaláztatását, engesztelõ áldozatát és közbenjárását
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nek. Szomorúan távozott, mert nem tudta egy idõben
megtartani önzõ módon javait, és közben Krisztust is kö-
vetni.” (Ellen G. White, Review and Herald, 1900. szeptember 11.)

2 Hogyan egyeztette össze Jézus földi életében a törvény-
hez való hûségét és a szeretet parancsát? Mire gondolha-

tott, amikor „új” parancsolatot említett? 

Jn 15,10; 13,34–35

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

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

„A legtöbb országban létezik a törvényeknek egyfajta hierar-
chikus besorolása. A kormány által kibocsátott törvények az
ország minden lakójára nézve kötelezõ érvényûek. Ezek után
következnek a megyei vagy tartományi törvények, amelyek
egy meghatározott területen élõkre vonatkoznak, majd a helyi
törvények a legkisebb körzeti egységeket szabályozzák. Egy
országon belül minden kisebb szervezeti egységnek jogában áll
a választópolgárait illetõ törvényeket alkotni, olyasmit azon-
ban nem rendelhetnek el, ami ellentmond az országos törvé-
nyeknek. A körülmények ugyan megkövetelhetik, hogy egy
bizonyos törvényt más és másféle módon alkalmazzanak, csak-
hogy nem térhetnek el magának a törvénynek a szellemétõl. 
A világegyetem legfõbb Uraként a Teremtõ Isten az egész te-
remtett világ számára törvényeket alkotott. Amikor Jézus
Krisztus önként felvette az emberi testet, olyan életre adta
magát, amely az Atya és a parancsolatai iránti engedelmesség-
gel jellemezhetõ (Fil 2,5–11). Jézus minden tanítása, a tör-
vényhez való viszonya, még az általa adott »új« parancsolat is
mindig tökéletes összhangban állt Isten törvényével.” (Keith
Burton: Krisztus és a törvénye, 62. o.)
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Pál szolgálata során minden embert meg akart nyerni Isten
országa számára, ezért mindenkiért fáradozott. Példája meg-
mutatja, hogyan lehet alkalmazkodni eltérõ társadalmi, kultu-
rális és vallási felfogású emberekhez úgy, hogy közben Isten
törvényeinek megtartását nem adjuk fel. Pál szavaiból tükrö-
zõdõ áldozatkészsége a „Krisztus törvényében” megmutatko-
zó önfeláldozó szeretetre példa, amely tökéletes összhangban
van Isten törvényével.

„Krisztus a szeretete által vonzotta hallgatói szívét, s lé-
pésrõl lépésre, amint el tudták fogadni, kinyilatkoztatta or-
szágának igazságait. Nekünk is meg kell tanulnunk erõfe-
szítéseinket az emberek helyzetéhez igazítani, és ott kell
segítenünk, ahol vannak. Isten törvényének elvárásait be
kell mutatni a világnak, de sohasem szabad elfelejtenünk,
hogy Krisztus szeretete az egyedüli hatalom, amely meg-
szelídítheti és engedelmességre vezetheti a szívet. A Szent-
írás nagy igazságainak középpontjában Krisztus áll, s az
igazságok Õhozzá vezetnek. Krisztus legyen bemutatva
mint az Alfa és Ómega, a megváltási terv kezdete és vége.
Mutassátok be az embereknek, mi az, ami megerõsíti bizal-
munkat Istenben és Igéjében, mert ez arra készteti õket,
hogy õk is személyesen tanulmányozzák a Szentírás taní-
tásait. S miközben lépésrõl lépésre haladnak a Biblia tanul-
mányozásában, egyre inkább felkészülnek, s értékelni fog-
ják a drága igazságok szépségét és összhangját. 

Isten munkatársai legyenek széles látókörûek. Ne
egyetlen elmélet alapján dolgozzanak, ragaszkodva a saját
munkamódszereikhez. Tegyenek erõfeszítéseket, hogy a
különbözõ helyzetekben és lelkiállapotban levõ emberek-
hez eljuthassanak. Isten azt akarja, hogy szolgái, fiatalok
és idõsek egyaránt folyamatosan fejlõdjenek, tanulják
meg, hogyan szolgálhatják a legjobban embertársaikat.
Sohasem szabad megelégedniük és arra gondolniuk, hogy
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jövendölték meg. Gyermek- és fiatalkorában életének ren-
deltetésérõl sosem feledkezett meg. És eltökélte, hogy fel-
vállalja az elbukott ember érdekében a közbenjárói mun-
kát. Látta követõinek kis csoportját, akik sokáig élnek
majd és az Úr munkáját végzik.” (Ellen G. White: A keresztény
nevelés alapelvei, 402. o.)

„Krisztus különös figyelmet szentel az Isten parancso-
latai iránti engedelmességnek. Népének meg kell ismernie,
értenie és a mindennapi életben alkalmaznia kell a tör-
vényt. Az emberek nem tarthatják meg Isten parancsola-
tait, csak ha Krisztusban vannak, és Krisztus õbennük van.
De lehetetlen Krisztusban lenniük, és a törvényre vonat-
kozó világossággal rendelkezniük, ha közben a parancso-
latok akár legkisebbikét is semmibe veszik. Az Isten Fia
iránti szeretetüket kitartó, önkéntes engedelmességgel bi-
zonyíthatják. A parancsolatok meg nem tartása azt jelenti,
hogy nem szeretik Istent. Senki sem tartja meg Isten pa-
rancsolatait, csak akkor, ha szereti azt, aki az egyedüli Fiú.
Sõt aki szereti Õt, szeretetét engedelmességgel fejezi ki.
Mindazokat, akik szeretik Krisztust, szeretni fogja az
Atya, és meg is mutatkozik nekik. A válságos, nehéz hely-
zetekben mindig segítségre számíthatnak Jézus Krisztus-
ban.” (Ellen G. White, The Southern Review, 1898. szeptember 13.) 

3 Mit jelent „mindenkinek mindenekké” lenni „a többség
megnyerése” érdekében úgy, hogy közben hûségesek ma-

radunk Isten törvényéhez?

1Kor 9,19–23 

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

.....................................................................................................................
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A mennyei természet részeseivé válnak, és Krisztus lako-
zik bennük. Számukra a többi ember hozzájuk hasonló,
kísértéseket és próbákat elszenvedõ testvér, aki kedves-
ségre vágyik, és segítségre van szüksége. (…)

A szigorú ítélkezés nem illik azokhoz, akik maguk is
folyton tévednek. Ne feledjük, hogy nem ismerjük az em-
berek szívét. Nem ismerjük az indítékokat, amelyek bizo-
nyos cselekedetre késztették õket. Tartózkodjunk attól,
hogy rosszat mondjunk valakirõl. Szívünk legyen érzé-
keny az emberi szükségletek iránt. Mindenki vágyik egy
kedves szóra, de fõleg arra, hogy belekapaszkodhasson
egy segítségül nyújtott kézbe. Kínáljuk fel az embereknek
a szükséges segítséget! Eljön majd az idõ, amikor azok
támogatnak benneteket, akiknek segítettetek.” (Ellen G.
White, The Signs of the Times, 1904. május 11.)

„Isten gyógyító ereje hatja át az egész természetet. Ha
egy fát megvágnak, egy embert megsebesítenek vagy eltö-
rik egy csontja, a szervezet azonnal megkezdi a sérülés
helyreállítását. Sõt a gyógyító tényezõk már elõtte készen-
létben állnak, és mihelyt megsérül egy testrészünk, min-
den erõ hozzálát a helyreállítás munkájához. Így van a lel-
ki birodalomban is. Mielõtt a bûn elõidézte a nyomort,
Isten gondoskodott elõre orvosságról. Az ellenség megse-
bez, összezúz minden embert, aki enged a kísértésnek, de
ahol megjelenik a bûn, ott van a Megváltó is. Krisztus
munkája az, hogy »a töredelmes szívûeket meggyógyítsa,
a foglyoknak szabadulást hirdessen…« (Lk 4,18). 

Ebben a munkában együtt kell mûködnünk. »Még ha
elõfogja is az embert valami bûn, (…) igazítsátok útba az
olyant…« (Gal 6,1) Az igazítsátok útba azt jelenti, hogy 
a tévedõt helyezzük vissza régi állapotába, mint ahogyan a
kificamodott tagot helyretesszük. Aki tévedést követ el
vagy bûnbe esik, kiesik a körülötte zajló életbõl. Felismer-
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módszereik már tökéletesek, és mindenkinek úgy kell
dolgoznia, ahogyan õk dolgoznak.” (Ellen G. White, Review
and Herald, 1890. november 25.)

4 Mit jelent betölteni Isten törvényét? Ki lehet képes erre? 

Gal 6,1–5; Rm 1,20; 2,12–16; 6,15–16; Eféz 2,10; Tit 2,11–14

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

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

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

„Isten úgy rendelte el, hogy senki ne legyen független
embertársaitól. Az emberi család tagjait a kölcsönös egy-
másrautaltság kapcsolatával egyesítette. S bár igaz, hogy
mindenkinek hordoznia kell a saját terhét, azonban ne fe-
ledjük e szavakat: »Egymás terhét hordozzátok, és úgy
töltsétek be a Krisztus törvényét.« (Gal 6,2)

Emberi kapcsolatainkban gyakoroljuk folyamatosan a
türelem és a kölcsönös támogatás elvét! Együtt kell érez-
nünk a körülöttünk levõkkel. Legyünk elõzékenyek és
kedvesek mindenkihez! Segíteni kell a szegényeken, a be-
tegeket meg kell látogatni, a megszomorodottakat és gyá-
szolókat vigasztalni, a tapasztalatlanokat tanácsolni és a
gyengéket bátorítani kell. S ezek a tettek a segítségnyújtó-
nak is segítenek. Ápoljuk szívünkben a támogatás lelküle-
tét, figyeljünk mindig arra, hogy hol és mikor van szükség
a segítségünkre!

Az emberi természet önmagában az ellentétek szánal-
mas szövevénye. Az ember önzõ és konok. Ám az önzés
eltûnik azok életébõl, akik elsajátítják Krisztus tanításait.
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„Az Atya a Fiúra bízta az ítéletet. Krisztus fogja kihir-
detni a hûség jutalmát. »Mert az Atya nem ítél senkit, ha-
nem az ítéletet egészen a Fiúnak adta. (…) És hatalmat
adott néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia.« (Jn
5,22. 27) Krisztus elfogadta az emberi természetet, és tisz-
ta, szent életet élt ezen a földön. Ezért végzi el Õ az ítéle-
tet. Az, aki a bírói tisztet betölti, maga Isten, aki emberi
testben jelent meg. 

Krisztusra lett bízva az ítélet, mivel Õ az ember Fia. Õ
mindent ismer és tud. S bármilyen magas rangú is a hiteha-
gyó ember, bármilyen nagy hatalommal rendelkezik, egy
nála sokkal Nagyobb hordozta a világ bûneit. Õ a végtelen
hûség, jóság és igazság. Õ rendelkezik hatalommal, hogy el-
lenálljon a mennyei helyeken lakó gonoszság fejedelmeinek
és lelkeinek. A seregek Urának Istene felfegyverkezve áll
elõ, hogy megvédelmezze népét. Feddhetetlensége betakar-
ja mindazokat, akik szeretik Õt és bíznak Õbenne. Mint a
hadsereg tábornoka vezeti a mennyei sereget, hogy védõfa-
lat képezzen népe köré. Csak Õ feddhetetlenségük bírája,
mivel Õ teremtette és váltotta meg õket, végtelen nagy árat
fizetve. És Õ gondoskodik arról, hogy az Isten törvényei
iránti engedelmesség meg legyen jutalmazva, és aki áthágja
a parancsolatokat, elnyerje méltó büntetését.” (Ellen G. White,
The Seventh-day Adventist Bible Commentary, V., 1134. o.)

„Isten törvénye jellegét tekintve változhatatlan. A tör-
vény Alkotója jellemének és akaratának kinyilatkozása. Is-
ten a szeretet, és törvénye a szeretet. S két nagy elv foglal-
tatik benne, egyik az Isten iránti, másik az ember iránti
szeretet. »A törvény betöltése a szeretet.« (Rm 13,10) Is-
ten jelleme a feddhetetlenség és az igazság, és ugyanez ér-
vényes a törvényre is. Ezt mondja a zsoltáros: »A te törvé-
nyed igaz« (Zsolt 119,142); »minden parancsolatod igaz«
(172. vers). Pál apostol pedig kijelenti: »Azért ám a tör-
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heti tévedését, és bûnbánattal telhet meg, de nem képes
helyreállítani önmagát. Zavarban és bajban van, mint akit
legyõztek, azért gyámoltalan. Vissza kell õt nyerni, meg
kell gyógyítani, helyre kell állítani! Igazítsátok útba [állít-
sátok helyre] az ilyen embert! Csak a Krisztus szívébõl
eredõ szeretet képes meggyógyítani. Az tudja meggyógyí-
tani a megsebzett lelkeket, akibõl árad ez a szeretet.” (El-
len G. White: Elõtted az élet/Nevelés, 113–114. o.)

5 Hogyan alkalmazza Isten az ítéletben a törvény mércé-
jét? Mi a jogalapja annak, hogy Jézus az ítélõ?

Jn 5,30; 5,27; 12,47–48; Jak 2,12–13

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

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

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

Isten törvénye a szeretet törvénye, de egy napon az Úr éppen
ezt a változatlan isteni törvényt használja az ítélet mércéjeként.
Újabb és újabb alkalmakat ad a bûnösöknek a megtérésre, és ar-
ra, hogy hûséget fogadjanak neki, de eljön az óra, amikor ki-
mondja: „Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; aki
fertelmes, legyen fertelmes ezután is; aki igaz, legyen igaz ez-
után is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is.” (Jel 22,11) 

Krisztus hatalmában van az ítélet (Jn 5,19–30), egyedül Õ
tudja pontosan megítélni teremtményei életét, s csak az Õ íté-
lete igazságos és tökéletes. A törvény megtartásával nem lehet
Isten kegyelmét kiérdemelni, hiszen azt Krisztusban minden-
ki elnyerte. A törvény betöltése viszont az Isten iránti hála és
szeretet bizonyítéka, a tõle kapott kegyelmi ajándékok elfoga-
dásának és megbecsülésének gyümölcse.
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gyõzedelmeskedik, amikor korlátozva van a lélek szabad-
sága. Jézus az emberi boldogtalanság és nyomor legna-
gyobb mélységeibe szállt le, hogy magához vonzza az em-
bert. A Szentlélek által felemeli romlott állapotából az el-
mét, és meggyógyítja az örök valóság számára. S Krisztus
érdemei által az ember képessé válik arra, hogy használja
lénye legnemesebb képességeit, és kiûzze szívébõl a
bûnt.” (Ellen G. White, Review and Herald, 1893. április 25.)

68

6 Hogyan tarthatjuk fenn a rendet az egyházban úgy, hogy
közben könyörületet tanúsítunk azok iránt, akik bûnbe

estek? Miért fontos az, hogy a fegyelmet és a kegyelmet ne
tartsuk egymással ellentétesnek? 

Mt 18,15–17

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

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

„Csak kevéssé ismerjük a saját szívünket, és alig mérjük
fel, milyen nagy szükségünk van Isten kegyelmére. Ezért
nem értékeljük eléggé Jézus irántunk tanúsított kedvessé-
gét, jóságát, azt, ahogy nekünk is viszonyulnunk kellene
egymáshoz. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy testvé-
reink hozzánk hasonlóan gyengék, tévelygõ halandók. Te-
gyük fel, hogy figyelmetlensége miatt az egyik testvérün-
kön erõt vett a kísértés, és általános magatartásától eltérõ-
en valami rosszat tett. Hogyan kell viszonyulni hozzá? 
A bibliai történetekbõl azt látjuk, hogy hatalmas bûnöket
követtek el olyan emberek, akikre Isten nagy munka el-
végzését bízta. Az Úr nem hagyta mindezt feddés nélkül,
de nem is vetette el szolgáit. Amikor megtértek, kegyel-
mesen megbocsátott nekik, jelenlétérõl biztosította õket,
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vény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó.« (Rm 7,12)
Egy ilyen törvény, amely Isten akaratának és gondolatainak
kifejezése, épp olyan idõtálló, mint Alkotója.

Ugyanakkor ez a törvény egy olyan mérce, amely szerint
az ítéletkor megmérettetnek az emberi életek és jellemek.
Salamon, miután hangsúlyozza a törvénnyel szembeni kö-
telességeinket, kijelenti: »Minden cselekedetet az Isten íté-
letre elõhoz.« (Préd 12,16) Jakab apostol pedig így inti hit-
testvéreit: »Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint aki-
ket a szabadság törvénye fog megítélni.« (Jak 2,12)

Jézus az ítéletkor népe Védõügyvédjeként fog megje-
lenni, hogy választottai érdekében szólaljon fel Isten elõtt.
»És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz
Jézus Krisztus.« (1Jn 2,1) »Mert nem kézzel csinált szen-
télybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, ha-
nem magába a mennybe, hogy most Isten színe elõtt meg-
jelenjen értünk.« (Zsid 9,24) »Ennekokáért õ mindenké-
pen üdvözítheti is azokat, akik õáltala járulnak Istenhez,
mert mindenkor él, hogy esedezzék érettük.« (Zsid 7,25)

Ítéletkor a mennyei könyvekbe beírják a megbocsátva
szót minden ember neve mellé, aki igazán megtért bûnei-
bõl, és aki hit által magának tulajdonította Krisztus en-
gesztelõ áldozatának vérét. S miközben Krisztus feddhe-
tetlenségének részesévé vált, jelleme Isten törvényéhez
igazodott, vétkei eltöröltettek, és méltóvá tétetett az örök
életre. Az Úr kijelenti Ésaiás próféta által: »Én, én vagyok,
aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bûneidrõl nem
emlékezem meg!« (Ésa 43,25)” (Ellen G. White, The Southern
Watchman, 1905. október 10.)

„A Szentlélek gyõz meg a bûnrõl, és az ember beleegye-
zésével kiûzi azt a szívbõl. Ezután az elme a szabadság ki-
rályi törvényének vettetik alá. Jézus eljött, hogy letépje a
lelket fogságban tartó bûn láncait, mivel a bûn csak akkor
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IX. TANULMÁNY 2014. MÁJUS 31.

Krisztus, a törvény      
és az evangélium

1 Hogyan mutatja be Isten jellemét a törvény, a kegyelem és
az igazság a megváltás tervében? Miért állítják sokan szem-

be egymással a törvényt és az evangéliumot? Miért hamis ez a
szembeállítás?

Jn 1,17; Rm 5,17–21; 3,20; 1Tim 1,8–11

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

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

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

Elgondolkodtató, hogy Pál apostol milyen alapossággal ma-
gyarázza a törvény szerepét a megváltás mûvében. „A törvény
nem az igazért van” (azaz nem az igazaknak szól), hanem a
törvényszegõ magatartás leleplezésére. Ne gondoljuk, hogy
ezt csupán a zsidó környezet indokolja, mert azóta is ugyan-
azokat a tévutakat kínálja fel nekünk Sátán, megzavarva gon-
dolkodásunkat és lelkiismeretünket. Félrevezet egyházi taní-
tások, emberek befolyása által, vagy éppen saját természetünk
álnokságát kihasználva. Mindent megtesz azért, hogy „a ke-
gyelem és igazság gazdag ajándékában” ne részesülhessen a
bûnös ember, viszont buzgón keresse az önigazolás, önmeg-
váltás hamis eszméjét. 
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és még munkálkodott is általuk. A szegény, gyenge halan-
dó ne feledje, hogy saját magának is milyen nagy szüksége
van Isten és a testvérek kegyelmére, türelmére! Tartóz-
kodjon attól, hogy másokat elítéljen, kárhoztasson!” (Ellen
G. White, The Signs of the Times, 1883. január 25.)

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

és a kiadó mûködési költségeihez.
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„Isten a törvényben modellt állított elénk. A jellem épí-
tése »ama forma [modell] szerint történjen, amely a he-
gyen mutattatott néked« (2Móz 25,40). A törvény a fedd-
hetetlenség mércéje. Az Úr jellemét képviseli, és az Õ
uralkodása iránti hûségünk próbája. A törvényt a maga
szépségében és tökéletességében Krisztus élete nyilatkoz-
tatta ki. A törvény mutat rá a bûnre. »Én pedig éltem ré-
gen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével
felelevenedett a bûn, én pedig meghaltam; és úgy találtat-
tam, hogy az a parancsolat, mely életre való, nékem halá-
lomra van.« (Rm 7,9–10) Ezt végzi minden bûnben élõ
emberért a törvény. Nyilvánvalóvá teszi és elítéli a bûnt,
majd Krisztushoz irányítja a bûnöst megbocsátásért és
tisztulásért. »A törvény szent, és a parancsolat szent, igaz
és jó.« (Rm 7,12)” (Ellen G. White: Special Testimonies on Edu-
cation, 73–74. o.)

„Tegyük érthetõvé és világossá, hogy semmivel nem
tüntethetjük fel magunkat Isten elõtt más színben, és
nincs semmi, amit a teremtmény saját érdemeivel hozzá-
tehetne ahhoz az ajándékhoz, amit Isten adott. Ha bárki is
megvásárolhatná az üdvösség ajándékát hittel és cseleke-
detekkel, akkor a Teremtõ tartozna a teremtménynek. Ez
tévedés, ám némelyek igazságként fogadják el. Azt mon-
dani, hogy bárki is a tetteivel kiérdemelhetné a megváltást,
éppen olyan, mint amikor a katolikusok vezekelnek bû-
neik miatt. Ebben az esetben Isten részben tartozna ne-
künk az üdvösséggel, amiért meg lehetne dolgozni, mint a
fizetésért. Mivel az ember semmiféle jó cselekedetével
nem válhat méltóvá a megváltásra, az üdvösséget teljes
egészében kegyelembõl kell elnyernünk, amit a bûnös em-
ber azért kap, mert elfogadja Jézust és hisz benne; teljes
egészében ingyen ajándék. A hit általi megigazulás ténye
vitán felül áll. A vitát lezárja a megállapítás, hogy a bûnös
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Milyen szomorú, hogy még miután Istennel szövetségre
léptünk, azután is belemegyünk ebbe a játszmába és ahelyett,
hogy „a kegyelem igazság általi uralmát” mutatná be életünk,
önmagunk igazságának rongyaiba vagyunk öltözve. A törvény
szentségét megismerve bûnös voltunkra derül fény, hogy ezál-
tal Isten késztethessen a kegyelem és az evangélium keresésé-
re, elfogadására. Figyeljük meg, mit mond az ige: „a kegyelem
bõvelkedik”, mert Isten jelen van minden õszinte beismerés
mögött, Õ segít el odáig bennünket, nélküle ez nem volna le-
hetséges. De talán még fontosabb számunkra jelenléte akkor,
amikor ráutaltságunkat igazán megértjük, hogy megismertes-
se velünk nagy jóságát az „egynek igazsága által”. 

„Habár elmondjuk a vétkezõnek, hogy Jézus Krisztus
elveheti a bûnét, magyarázzuk el azt is, mi a bûn, és mu-
tassunk rá, hogy szüksége van az üdvösségre, és arra, hogy
ne a bûneivel, hanem a bûneibõl legyen megváltva. Abba
kell hagynia a törvényszegést, a bûn elkövetését. Sok évvel
Krisztus halála után Pál felteszi a kérdést: »A törvény
bûn-é? Távol legyen: sõt inkább a bûnt nem ismertem, ha-
nem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam
volna, ha a törvény nem mondaná: ne kívánjad.« (Rm 7,7)
Szavaival magasba emeli az erkölcsi törvényt. Amikor a
mindennapi életben alkalmazzuk ezt a törvényt, láthatóvá
válik, hogy valóban Isten bölcsessége az. A törvény a bûn
felderítését szolgálja. Felfedi a hibákat, napfényre hozza a
jellemet a maga förtelmes voltában. (…) 

A Mindenható a törvény által teljes értékû szabályzatot
adott az embernek az életre vonatkozóan. Ha engedel-
meskedik, életet nyer Jézus érdemei alapján. Ám ha át-
hágja, akkor a törvénynek hatalmában áll elítélni az em-
bert. A törvény Krisztushoz vezeti, és Krisztus visszakül-
di õt a törvényhez.” (Ellen G. White, Review and Herald, 1881.
szeptember 27.)
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sa által. Az eszközbõl cél lett. Végül alkalmatlanná váltak arra,
ami miatt Isten választott népe lettek: hogy bemutassák a
Föld többi népének az erkölcsi törvényt és annak áldását az
ember életére. 

„Isten Izraáelt választotta népéül, hogy a törvény iránti
engedelmességük által bemutassa az emberiségnek a jel-
lem szépségét, az erkölcs és az erények erejét, melyeket el
lehet sajátítani az Úr félelmében és a menny iránti hódo-
lat által. Továbbá szerette volna bemutatni azokat az elõ-
jogokat, amelyeknek igazi gyermekeiként örülhetnek, ha
összhangban élnek törvényének alapelveivel. Az emberek-
kel való kapcsolatában Isten gyakran bebizonyította, hogy
a mennyei törvény iránti engedelmesség által elsajátíthat-
ják azt a jellemszépséget, amely felkészíti õket a felada-
tukra az Úr munkatársaiként.” (Ellen G. White, Review and
Herald, 1905. augusztus 31.)

„Isten a dicséret és dicsõség forrásává akarta tenni Izráel
népét. Megadott nekik minden elõjogot. Semmit sem vont
meg, ami kedvezõ lett volna egy olyan jellem kialakításá-
hoz, amely képviselõivé tette volna õket.

Ha engedelmeskednek törvényeinek, a jólét csodájává
tette volna õket a nemzetek elõtt. Aki minden szakértel-
met követelõ munkában okosságot és ügyességet adott
nekik, továbbra is a tanítójuk maradt volna. A törvényei
iránti engedelmesség által megnemesíti és fölemeli õket.
Megóvta volna õket a más nemzeteket sújtó betegségek-
tõl, s éles ésszel ruházta volna föl õket. Isten dicsõséges
fensége és hatalma nyilvánult volna meg minden gazdag-
ságukban. Papok és fejedelmek országává tette volna õket.
Minden képességet rájuk ruházott volna, hogy a föld leg-
nagyobb nemzetévé váljanak.” (Ellen G. White: Bizonyságtételek,
VI., 221–222. o.)
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ember soha nem szerezhet megváltást jó cselekedeteinek
érdemei által.” (Ellen G. White: Evangelizálás, Az elfelejtett igazsá-
gok hirdetése c. fej., 157–158. o.)

2 Milyen áldást jelentett volna Izráel életében, ha megtart-
ja Istennek tett ígéretét? Milyen alapelvet fogalmaz meg

Isten népe jólétére vonatkozóan?

2Móz 19,5–8; 5Móz 10,12–13. 16

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

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

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

Izráel, a választott nép nagy kiváltságban részesült azáltal,
hogy Isten szövetséget kötött vele. Megismerték személyét,
és megtanulhatták Tõle mindazt, ami áldást és békességet
hozhatott volna az életükbe. Isten feltárta elõttük lehetõségei-
ket, ígéretekkel biztatta õket, hogy engedelmességet tanúsítva
megvalósíthassák a törvény elõírásait. Mint nép Isten oltalmát
és jelenlétét tapasztalhatták, az egyes emberek pedig a megvál-
tás kegyelmi ajándékában részesültek. Helyes választ adtak Is-
tennek, amikor azt ígérték, hogy mindent megcselekszenek.
Azonban az Úr megszentelõ munkája nagyrészt meghiúsult
népe életében. Azért történhetett ez, mert Izráel elutasította
Isten tanácsát: valódi engedelmesség csak a szívük körülmeté-
lése által lehetséges. 

A nép nem vállalta az önmagával való küzdelmet, nem fo-
gadta el Isten szíveket megtisztító munkáját. Nem fordultak
el teljesen Istentõl, de törvénye nem tudta betölteni célját az
életükben, mivel a megszentelõ, bûnbánatra vezetõ befolyásá-
nak elfogadása helyett érdemeket kívántak szerezni megtartá-
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Hogyan számolunk el azoknak a férfiaknak és nõknek az
életével, akik meghaltak, mielõtt hallottak volna a jelenvaló
igazságról, akik elfogadták volna azt, ha idõben eljutottunk
volna hozzájuk? (…) Akik az ilyen munkára is azt mond-
ják: »Kérlek, ments ki!«, azok vigyázzanak, nehogy elbo-
csáttassanak az örökkévalóságból is. Az a keresztény, aki
szereti Isten ügyét, dolgozzon, amennyit csak tud, és a to-
vábbi erõt várja Istentõl. Õ pedig a tevékeny férfiak és nõk
által megteszi azt, amire a többség még nem képes. Új vi-
lágosságot és erõt ad nekik, hogy okosan használják fel
azt, amijük van. Új buzgalom és lelkesedés serkenti majd a
gyülekezetet, amikor látják, hogy milyen eredmények szü-
letnek.” (Ellen G. White: Bizonyságtételek, V., 269–271. o.)

Emellett arra is vigyáznunk kell, nehogy buzgóságunkban
úgy tárjuk a körülöttünk élõk elé Isten üzenetét, hogy elriasz-
sza õket. Elõfordulhat, hogy a mi rossz megközelítésünk, lel-
kületünk, emberi okoskodásunk, jellemhibáink, képmutató
életünk miatt zárulnak be az ajtók. Mindezeket átgondolva fi-
gyeljünk a környezetünkben élõkre, gyermekeinkre, rokonaink-
ra, barátainkra, szomszédainkra, munkatársainkra. Hányan kö-
vetnek bennünket hitünkben? Biztassanak azok az igék, ame-
lyek arról szólnak, hogy Isten küzd minden emberért azáltal,
ahogyan „ellenségeskedést” munkál bennük, amikor a törvény
igazságával szembesülve a lelkiismeretük felébred.

„Azt kérdezitek, testvéreim, hogy kinek a példáját kö-
vessük? Nem küldelek titeket kitûnõ és nemes férfiakhoz,
hanem a világ Megváltójához. Ha az igazi misszionáriusi
lelkületet kívánjuk, Krisztus lelkének kell betöltenie ben-
nünket. Tanulmányozzuk hát jellemét, gyakoroljuk sze-
lídségét és alázatát. Lépjünk a lábnyomába! A missziós lel-
kület a személyes áldozathozatal lelkülete. Dolgozzunk
Mesterünk ügyéért bárhol és mindenhol, képességeink
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3 Ma hogyan képviseljük helyesen Isten törvényét és evan-
géliumát a Bibliát nem ismerõk között? Isten milyen ígé-

retei bátorítanak bennünket az embertársainkért végzett sze-
mélyes munkára?

Mt 5,14–16; Fil 2,15–16; Rm 16,20; 2,14–15, vö. 2Kor 4,2

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

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

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

A Biblia Noé napjaihoz hasonlítja az idõt, amelyben élünk.
Ismerve az akkori társadalom gonoszságát, gyakran vonunk
párhuzamot mi magunk is, amikor híreket látunk, hallunk a vi-
lágból. De azok szájából is egyre gyakrabban hallhatjuk, meny-
nyire igazságtalan, törvénytelen világban élünk, akik nem isme-
rik a Biblia „diagnózisát”. Jól látják a hamisságot, kegyetlensé-
get, és azt tapasztalják, hogy a rossz büntetlenül marad, sõt
gyakran még jutalmat is nyer. Nagyon sokan gondolják úgy,
hogy a világunkban zajló folyamatok egyre ijesztõbbek, a pozi-
tív változásra pedig nem látnak reménységet. Korunk számára
Jézus Krisztus második eljövetele, az ítélet üzenete az igazi re-
ménység. Éppen ezért hatalmas a felelõsségünk, hiszen ismerjük
Isten ígéreteit, a próféciákat. Hogyan tudjuk átadni a reménysé-
get, amely valódi megoldást hozhat mindenkinek, aki elfogadja
Isten utolsó kegyelmi hívását? Isten munkatársakként szeretne
látni minket, akik figyelmeztetni, kérlelni, szolgálni tudják a kö-
rülöttük élõket. Azonban sajnos mintha ezt az igyekezetet nél-
külöznék ma gyülekezeteink. Meg kell újulnia istenfélelmünk-
nek, hogy megújulhasson odaszánásunk és bátorságunk is.

„A nagyváros sötétségben és tévelygésben él. Mi hagy-
tuk így mindeddig. Megbocsátja-e Isten a hanyagságunkat?
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nem ismerik az Úr írott törvényét, de már hallották hang-
ját, amikor a természetben szólt hozzájuk, így megtették,
amit a törvény követel tõlük. Munkálkodásuk a nyilvánvaló
bizonyítéka annak, hogy a Szentlélek már megérintette
szívüket, és ráébredtek, hogy a Mindenható saját gyerme-
keinek ismerte el õket.” (Ellen G. White: Jézus élete, 638. o.)

4 Hogyan tette Isten megismerhetõvé és megragadhatóvá
számunkra szeretetteljes lényét és törvénye lényegét?

Jn 1,14; Mt 5,17–18; 1Ján 3,16; 4,8–9

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

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

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

A kegyelemnek fordított görög szó (charis), azt is jelentheti,
hogy ajándék, és az örömet kifejezõ szóval áll rokonságban
(chara). Az ember számára a legnagyobb isteni ajándék maga
Jézus személye, aki „teljes volt kegyelemmel és igazsággal”.
Másképp fogalmazva, telve volt Isten kiapadhatatlan jóságával,
amit ajándékként árasztott a rászoruló, de azt meg nem ér-
demlõ, sõt elutasító emberekre. Még tanítványai számára is el-
képzelhetetlen volt az a csoda, ahogyan Jézus mindvégig meg-
õrizte erkölcsi feddhetetlenségét, szeretetteljes lelkületét.
Látták, ahogy Jézus a Földön járva önként alávetette akaratát
az Atyáénak, és azt választotta, hogy nem követ el bûnt. Ezál-
tal bemutatta a törvény valódi tartalmát, végül mindezt meg-
koronázta élete feláldozásával. Amikor ezt a szeretetet megér-
tették, megrendítette õket, fordulópontot jelentett számukra,
végleg megváltoztatta gondolkodásukat, indítékaikat, maga-
tartásukat. 
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legvégsõ határáig. Amikor valaki megtér az igazsághoz,
szívében buzgó vágy ébred, hogy elmondja barátainak,
szomszédainak a Szentírás lapjairól áradó értékes világos-
ságot. A mentésnek ebben az önzetlen munkájában élõ le-
véllé válik, amelyet ismer és olvas minden ember (2Kor
3,2). Élete hirdeti, hogy Krisztushoz tért és az Õ munka-
társa lett.” (Ellen G. White: Bizonyságtételek, V., 281–282. o.)

„A menny megváltási terve mindenkire kiterjed, átfog-
ja az egész világot. Isten nem engedi, hogy bárki is csa-
lódjon, aki õszintén vágyakozik valami szebb és neme-
sebb után, mint amit a világ kínálhat. Õ állandóan küldi
angyalait azokhoz, akik – miközben a legcsüggesztõbb
körülmények között élnek – hittel imádkoznak, hogy egy
náluk erõsebb hatalom vegye birtokba õket, szabadulást,
békességet hozva. Az Úr különbözõ utakon nyilatkoz-
tatja ki önmagát, és olyan helyzetet teremt, amely bizal-
mat ébreszt bennük a Megváltó iránt, aki önmagát adta
váltságul mindenkiért, »hogy Istenbe vessék bizalmukat;
ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancso-
latait« (Zsolt 78,7).” (Ellen G. White: Próféták és királyok,
376–378. o.)

„Lehetséges, hogy akiket Jézus megdicsér az ítéletben,
nagyon keveset tanultak, ismertek meg a hittudományból,
ám becsben tartották és ápolták az alapelveket. Az isteni
Lélek befolyása útján áldására lettek a körülöttük élõk szá-
mára. Még a pogányok között is sokan kinyilvánítják a jó-
ság lelkületét. Mielõtt az élet szavai fülükbe jutottak vol-
na, már megbarátkoztak a misszionáriusokkal, sõt saját
életük veszélyeztetésével szolgálatukra is voltak. A pogá-
nyok közül némelyek tudatlanul imádják Istent, mivel
hozzájuk még nem jutott el a világosság emberi közbenjá-
rás, segítség útján. Nos, õk mégsem pusztulnak el. Bár
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latainak! Sohasem tétovázott igazságot szólni, soha nem
veszítette el szentségét, hiszen a törvényt Védelmezõjé-
nek mennyei jelleme nyilatkoztatta ki. Milyen egyszerûen,
érthetõen és határozottan beszélt! Pilátus elõtt így szólt
küldetésérõl: »Én azért születtem és azért jöttem e világ-
ra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az
igazságból való, hallgat az én szómra.« (Jn 18,37)” (Ellen G.
White, Review and Herald, 1890. január 7.)

„Krisztus elhagyta mennyei helyét, letette királyi koro-
náját, és szent jellemére öltötte az emberi természetet.
Szegénnyé lett értünk, hogy teremtményei örök dicsõség-
gel gazdagodhassanak. Az emberi család élére állt, amikor
úgy döntött, helyettünk elszenvedi a bûn következmé-
nyeit, a kísértést és a próbákat. Jöhetett volna hatalommal
és dicsõséggel, angyalok seregeitõl kísérve, de alázattal,
szerény szülõk gyermekeként érkezett. Egy elhagyatott,
megvetett faluban nõtt fel. Szegényesen élt, sokszor szû-
kölködött és éhezett. Mindezt azért tette, hogy megmu-
tassa: a földi gazdagság és rang nem emeli Isten szemében
az emberi lélek értékét. 

Egyáltalán nem bátorított abban hinni, hogy a gazdag-
ság méltóvá tehet az örök életre. Bizonyára nem sajátítot-
ták el Jézus tanításait azok a gyülekezeti tagok, akik sze-
génnyé vált testvérükhöz úgy viszonyulnak, mint aki mél-
tatlan a figyelmükre. Az Üdvözítõ a következõket mond-
ta valakinek, aki a tanítványaihoz kívánt csatlakozni:
»A rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak fész-
kük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani.« (Mt
8,20) Aki Õt követi, szegénységében is osztoznia kell:
»Ha valaki jönni akar énutánam, tagadja meg magát, vegye
fel a keresztjét, és kövessen engem.« (Mt 16,24) »Legye-
tek nékem tanítványaim!« (Jn 15,8)” (Ellen G. White, Review
and Herald, 1912. július 4.)
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Maga Isten halt meg azért, hogy õk elkerüljék a rájuk váró
ítéletet, életét adta, hogy õk megváltozva alkalmassá váljanak
az örök életre. Többé már nem voltak azok a haragos, félté-
keny, versengõ, számító, gyanakvó, sértett és irigy emberek,
akik elõtte. Isten az Õ Lelke által újjászülte õket, és „az Isten-
nek szerelme kitöltetett a szívükbe”. Mostantól ugyanaz az is-
teni jóakarat, engedelmességre való készség és buzgó szeretet
hatotta át életüket, mint Jézusét. 

„Jézusnak mint törvényadónak isteni tekintélye van.
Parancsolatait és határozatait az örök trón Királya támo-
gatja. Az Atya dicsõségét a Fiú nyilatkoztatta ki. Krisztus
mutatta meg az Úr jellemét. Õ egy volt Istennel, s oly
mértékben betöltötte az Üdvözítõt a mennyei világosság,
hogy aki látta a Fiút, látta az Atyát is. Jézus hangja Isten
hangja volt. 

Figyeljük meg Krisztus imáját a keresztre feszítése elõtt:
»Most te dicsõíts meg engem, Atyám, te magadnál, azzal
a dicsõséggel, amellyel bírtam tenálad, a világ létele elõtt.«
(Jn 17,5) Majd hozzáteszi: »Te énbennem, Atyám, és én
tebenned.« (Jn 17,21) »Senki sem ismeri a Fiút, csak az
Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú és akinek a Fiú
akarja megjelenteni.« (Mt 11,27) »Aki engem látott, látta
az Atyát.« (Jn 14,9)

Izráel fiai azért értették félre a Megváltót, mert nem
emlegette folyton úgy a törvényt, ahogyan a kõtáblákra
volt írva. Meghívta az embereket magához, hiszen Õ volt
Isten törvényének élõ képviselõje. Egyedül Õ hordozta a
földi természetet, amellyel tanúként állhatott az emberi-
ség elé, és a következõket mondhatta: »Ki vádol engem
közületek bûnnel?« (Jn 8,46) Tudta, senki sem állíthatja,
hogy magatartásában vagy jellemében hiba volna. Micsoda
hatalmat kölcsönzött feddhetetlen tisztasága a tanításai-
nak, és mennyi erõt a feddéseinek, s tekintélyt a parancso-
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„Az evangéliumban nyilatkozott meg Isten feddhetet-
lensége. Az a módszer mutatkozik meg, amely által az em-
ber megbékélhet Teremtõjével. Habár az Úr igaz, és az
ember áthágta az Õ szent törvényét, olyan módszert dol-
gozott ki, amely által Krisztus áldozatának értelmében a
törvény betöltést nyert. A régi rendelések jelképes áldoza-
tai az emberek figyelmét Isten Bárányára irányították, aki
majd meghal a Golgotán. Arra az idõre mutattak, amikor
Isten Fiának halálában a jelkép összetalálkozik a jelképe-
zettel. Ádámmal kezdõdõen és a következõ nemzedékek-
kel folytatólagosan minden áldozat Jézusra mutatott, s
az emberek hite ebbe a végtelen áldozatba kapaszkodott.
A pátriárkák és próféták hit által bíztak az Atyában, aki
Krisztus által békéltette meg magát az emberrel. (…)

A törvény elítéli, de nem tud megbocsátani a törvény
áthágójának. A megtérõ és hívõ ember nem a törvényre
tekint, hogy feddhetetlenné nyilvánítsa, hanem Jézusra, az
egyedüli engesztelõ áldozatra, aki képes megosztani a bû-
nössel az Õ feddhetetlenségét, és emberi erõfeszítéseiket
elfogadhatóvá tenni Isten elõtt. Amikor elfogadjuk Krisz-
tust személyes Megváltónknak, képesek leszünk engedel-
mes gyermekeivé válni és megtartani az Úr minden paran-
csolatát. (…)

A nemzetek semmilyen világossággal nem rendelkeztek
Isten törvényére vonatkozóan, s nem keresték a feddhe-
tetlenséget, azonban akik hittek Krisztusban, hit által
nyerték el Õáltala. Elfogadták törvényét mint jellemének
mértékegységét. A hitetlen zsidók pedig nem jutottak el
a törvény makulátlanságának mértékére, mivel elutasítot-
ták az egyetlen erényt, amely feddhetetlenné és kedvessé
tehette volna õket az Atya elõtt. »Mert az Isten igazságát
nem ismervén és az õ tulajdon igazságukat igyekezvén ér-
vényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.
Mert a törvény vége Krisztus, minden hívõnek igazságá-
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5 Hogyan segíti hitre jutni az evangélium megértése a tör-
vényszegõt? Milyen tapasztalatban részesülhet a megtért

ember?

Rm 1,16–17; 6,4–7. 24–25; 8,1–4

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

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

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

Nem hallgathatjuk el az emberek elõtt azt a csodálatos tör-
ténetet, hogy Jézus eljött a világra és életét adta a megváltá-
sunkért. Ahogyan arról is beszélnünk kell, milyen változást
eredményez az evangélium annak életében, aki elfogadja. Az
ember életének legnagyobb tapasztalata, „hogy a törvény igaz-
sága beteljesedjen bennünk, akik nem test szerint járunk, ha-
nem Lélek szerint” (Rm 8,4). Azt kell bemutatnunk a világ-
nak, hogyan menekültünk meg a bûn rabszolgaságából – en-
nek a tapasztalatnak az átadása segíthet másokat is felismerés-
re és gyõzelemre. Jézus önmagát ajándékozta nekünk, hogy
segítségünkre lehessen. Vajon elfogadtuk már ezt Istentõl? Ha
igen, kitöltetett szívünkbe a békesség, reménység és isteni
szeretet? Elnyertük a fiúság Lelkét, hogy hatalmat adjon arra,
hogy Isten Fiaivá legyünk és „a ti hitetek ne emberek bölcses-
ségén, hanem Istennek erején nyugodjon”? (1Kor 2,5) 

Istennek újjászületett, megszentelt bizonyságtevõ embe-
rekre van szüksége ahhoz, hogy az evangélium erejét látható-
vá tegye a világ számára. A világnak pedig hiteles kereszté-
nyekre van a legnagyobb szüksége. Gondoljunk az apostoli
kor kereszténységére, mit jelentett számukra a tanítványság és
az evangélium hirdetése. Gondoljunk a romlottsága miatt
szenvedõ világra, a mindennapok útvesztõibe és az örök vesz-
tükbe rohanó emberekre.
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seink, hogy lemásoljuk az isteni mintát. Gyakran le kell
borulnunk, hogy Jézus lábánál sírjunk hibáink és tévedése-
ink miatt, de nem szabad elbátortalanodnunk. Még buz-
góbban kell imádkoznunk, sokkal teljesebben kell hin-
nünk, és még nagyobb kitartással újra meg kell próbálnunk
átalakulni Urunk hasonlatosságára. (…)

Az Úr azt szeretné, ha népének egészséges hite lenne, s
nem tagadnák meg az üdvösség nagy ajándékát, amelyet
oly készséggel kínál fel nekik. Ne higgyük azt, hogy majd
valamikor a jövõben nagy munka fog folyni értünk, hiszen
a munka már befejezõdött. A hívõt nem arra szólítják fel,
hogy békéljen meg Istennel, mert ezt sohasem kell meg-
tennie, és nem is tudná megtenni. El kell fogadnia Krisz-
tust, az Õ békességét, mert Krisztussal együtt jár Isten és
a békesség. Krisztus véget vetett a bûnnek, annak nehéz
átkát saját testén hordozta a fán, és megszabadította az
átoktól azokat, akik hisznek Õbenne mint személyes Meg-
váltójukban. Õ véget vet annak, hogy a szívet a bûn hatal-
ma irányítsa, s így a hívõ élete és jelleme Krisztus igaz jel-
lemérõl tehet bizonyságot. Jézus elküldi Szentlelkét azok-
nak akik kérik tõle, mert szükséges, hogy minden hívõ
megszabaduljon a szennytõl éppúgy, mint a törvény átká-
tól és kárhoztatásától. A Szentlélek munkája és az igazság
megszentelõ ereje által a hívõ alkalmassá válik a mennyek
országára, mert Krisztus és az õ igazsága munkálkodik
bennük és rajtuk. E nélkül egyetlen embernek sincs joga
a mennyhez. Nem tudnánk élvezni a mennyországot, ha
nem készülnénk fel annak szent légkörére a Lélek befolyá-
sa és Krisztus igazsága által. Annak érdekében, hogy a
menny polgárai lehessünk, be kell töltenünk a törvény kö-
vetelményeit: »Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szí-
vedbõl és teljes lelkedbõl, minden erõdbõl és teljes elméd-
bõl, és a te felebarátodat, mint magadat.« (Lk 10,27) Ezt
csak úgy tudjuk megtenni, ha hitben megragadjuk Krisz-
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ra.« (Rm 10,3–4) Krisztus a törvény vége és célja. A tör-
vény elítéli a bûnöst, és Jézushoz vezeti feddhetetlensé-
gért.” (Ellen G. White, The Signs of the Times, 1889. augusztus 5.)

6 Hogyan függ össze a törvény megtartása és az üdvösség
elnyerése a Biblia és a bizonyságtételek tanításai alapján? 

Fil 2,12; Rm 6,22

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

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

„Egyedül az isteni hatalom képes megújítani az emberi
szívet, és megtölteni a lelket Krisztus szeretetével, amely
szüntelenül árad azokra, akikért Krisztus meghalt. (…)
Azonban csalódni fognak azok, akik eltökélt igyekezet
nélkül valamiféle varázslatos jellemváltozásra várnak.
Amíg Jézusra tekintünk, nincs okunk a félelemre és a
kételkedésre, hisz Õ képes megváltani mindazokat, akik
Õhozzá jönnek. Szüntelenül félhetünk viszont attól, hogy
régi természetünk újra visszanyeri hatalmát, és az ellenség
valami olyan csapdát állít, amely által ismét foglyul ejthet
bennünket. Félelemmel és rettegéssel kell véghezvinnünk
üdvösségünket, mert Isten az, aki munkálja bennünk mind
az akarást, mind a véghezvitelt, jókedvébõl (Fil 2,12–13).
Korlátozott emberi erõnkkel kell olyan szentekké válnunk
a saját területünkön, mint amennyire Isten szent az Õ te-
rületén. Lehetõségünkhöz mérten kell bemutatnunk az is-
teni jellem igazságát, szeretetét és kiválóságát. Ahogy a vi-
asz felveszi a belenyomott pecsét formáját, úgy kell a lé-
leknek is fogadnia Isten Lelkének késztetéseit, és megõriz-
nie Krisztus képmását. Naponta növekednünk kell a lelki
szépségben. Gyakran kudarcot vallanak abbéli erõfeszíté-
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X. TANULMÁNY 2014. JÚNIUS 7.

Krisztussal kötött       
szövetségünk
és a törvény  

Ajánlott olvasmány:
Ellen G. White: Pátriárkák és próféták, Az özönvíz után, Ábrahám 
Kánaánban, A törvény és a szövetségek c. fejezetek

Egy szövetség nem más, mint két fél között megköttetett meg-
állapodás (szerzõdés), amely az egyik vagy mindkét fél ígéretein
alapszik. Isten, amikor szövetségesi ajánlatot tesz az embernek,
egyúttal elé tárja törvényét is. Úgy teszi ezt, hogy megértsük: a
törvény iránti engedelmesség nem az üdvösségünk eszköze, ha-
nem a gyümölcse. Isten ajánlatainak középpontjában mindig
egymás mellett állt a törvény és Krisztus, valamint az áldozatá-
ban megnyilvánuló kegyelem. Üdvözítõ szándékát különféle
formákban újból és újból kifejezésre juttatta a más-más korban
és más-más körülmények között élõk számára, szükségleteik-
nek megfelelõen. „Ezért új szövetség közbenjárója õ, hogy meg-
halván az elsõ szövetségbeli bûnök váltságáért, a hivatottak el-
nyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.” (Zsid 9,15) 

1 Isten szeretetének milyen megnyilvánulásai fedezhetõk
fel abban a szövetségi jelben, amelyet közvetlenül a víz-

özön után adott? 
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tus igazságát. Krisztust szemlélve élõ és ható elvek töltik
be szívünket, a Szentlélek végzi munkáját, s a hívõ fejlõd-
het a kegyelemben, az erõben és jellemében. Átalakul
Krisztus képmására, míg lelki fejlõdése eléri a Jézus Krisz-
tusban való érett férfiúság mértékét. Így vet véget Megvál-
tónk a bûn átkának, s szabadítja meg a hívõt annak befo-
lyásától és hatásától.” (Ellen G. White: Selected Messages, I., 336– 
337., 394–395. o.)

Olvassunk figyelmesen, és szívleljük meg a fentebb olvasott
tanácsokat! Csak Krisztust elfogadva részesülhetünk abban a
segítségben, amelyre az üdvösségünk érdekében szükség van.
Alázattal kérve Isten segítségét, lelkünk megnyugodhat jósá-
gában. Isten Lelke pedig megerõsíti a gyenge embert, hogy is-
teni segítséget és hatalmat kölcsönözzön nekünk a törvény
megértéséhez és betöltéséhez.

E heti adományunk a központi alapot támogatja. 
– A közösség mûködtetésére szánt adományok.
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2 Milyen különbséget és milyen hasonlóságot fedezhetünk
fel Isten Ábrahámmal kötött szövetsége és az özönvíz

után adott szövetségi jel között? Mire emlékeztet és hová ve-
zet el Isten Ábrahámmal kötött szövetsége?

1Móz 17,2–12; Gal 3,15–17. 24–28; 2Móz 19,5–6

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

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

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

A Bibliában olvashatunk több egyetemes érvényû, Isten és
az ember között létrejött szövetségkötésrõl, amelyek az egész
emberi családra vonatkozó isteni ígéreteket tartalmaztak. 

Az özönvíz az egész teremtett Földet érintette, és erre való
tekintettel Isten megfogadta, hogy többé nem pusztítja el az
egész Földet víz által. Ábrahám utódai esetében a körülmeté-
lés jele emlékeztette az izraelita férfiakat az Úr népének sze-
repére a nemzetek megáldásában. Az egyik szövetség az egész
emberiséggel köttetett, a másik azonban csak Izráel népével.

Isten azt is látta, hogy az emberiségnek szüksége van meg-
váltóra. Amikor Ábrahámmal szövetséget kötött, akkor a ne-
ki tett ígéret, amely az õ magvából származó Megváltóra vo-
natkozott, akin keresztül minden népre kiterjed majd áldása,
szintén egyetemes ígéretet tartalmaz.

A Sínai-hegyen Isten egy néppel kötött ugyan szövetséget,
azonban ez a szövetség is egyetemes jelentõségû. Az Úr egé-
szen világossá tette, hogy idegenek is részesei lehetnek a ki-
választott népnek. Amikor Isten szövetséget kötött Izráel
népével, a kapcsolat feltételeit saját maga véste kõtáblákra
(5Móz 9,8–11). A Tízparancsolatban foglalt kívánalmak szol-
gáltak annak az örök szövetségnek az alapjául, amit az egész
emberiséggel kötött. Éppen ezért úgy is nevezi az Ige a Tíz-
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1Móz 9,9–17, vö. Ésa 54,10

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

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

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

Isten közvetlenül a vízözön után szövetséget kötött az egész
teremtett világgal, és megígérte, hogy többé nem pusztítja el
a földet víz által. Amikor feltûnik az égen a szivárvány mint
az isteni szövetség jele, mindenki emlékezhet Isten ígéreté-
re. Ez olyan szövetség, amelyben csak az egyik fél részérõl
hangzik el az ígéret – Isten az, aki biztosítja az embert, Õ tesz
vállalást –, az embernek nincs feladata, tennivalója, „csak” el-
fogadni az Isten által felkínált kegyelmet.

„Az Atya tudta, hogy (…) az özönvíz általi teljes pusz-
tulásból megmenekültek. Minden alkalommal, amikor fel-
hõk gyülekeznek az égen és mennydörgés rázza meg az
eget, vagy villámok cikáznak és elered az esõ, rettegve
gondolnak arra, hogy talán újabb özönvíz következik.
(…) Noé családja örömmel, csodálattal és hódolattal te-
kintett Isten irgalmának eget átívelõ jelére. A szivárvány
Krisztus szeretetét jelképezi, mely körüljárja a földet, el-
jut az égig, s az embereket összeköti Istennel, a Földet pe-
dig a mennyel. E csodálatos látványra tekintve örülhetünk
az Úrban, és bizonyosak lehetünk abban, hogy Isten szá-
mára is ez a szövetség jele, s amikor rátekint, eszébe jut-
nak a Föld lakói. A nehézségeink és próbáink nincsenek
elrejtve az Õ szeme elõl. Reményteljesen örülhetünk, mi-
vel szövetségének szivárványa fölöttünk van. Õ sohasem
feledkezik meg a gyermekeirõl. Ó, milyen nehéz a véges
emberi elme számára felfogni az Úr különleges és végtelen
szeretetét.” (Ellen G. White, Review and Herald, 1880. február 26.)
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„Az ábrahámi ígéretet Krisztus vére pecsételte meg.
(…) Azt bizonyítja, hogy az új szövetség vére Ábrahám
idejében érvényben volt (Zsid 6,18).” (Ellen G. White, Review
and Herald, 1907. október 17.)

„A szövetségéhez hû Isten iránti engedelmessége által
az ember mindent elnyerhet. Õ megosztja vele tulajdon-
ságait, és képessé teszi az irgalomra és együttérzésre. Az
Úrral megkötött szövetség biztosítja számunkra a változ-
hatatlan Mindenható jellemét. Miért állítják mégis néme-
lyek, hogy Isten változó, szeszélyes és nem méltó a bizal-
munkra? Miért nem szolgálják Õt teljes szívbõl, ismerve a
rájuk háruló kötelességeket, amelyek által kedvesekké vál-
hatnak elõtte, és dicsõséget szerezhetnek neki? Nem elég
csupán általánosságban ismerni törvényeit. Személyesen
kell tisztában lennünk kötelességeinkkel. Szövetségünk
Istennel a következõket tartalmazza: »Szeresd az Urat, a
te Istenedet teljes szívedbõl és teljes lelkedbõl, minden
erõdbõl és teljes elmédbõl; és a te felebarátodat, mint
magadat.« Ezek az élet feltételei, mondta Krisztus: »Ezt
cselekedd, és élsz!« (Lk 10, 27–28)” (Ellen G. White, The Se-
venth-day Adventist Bible Commentary, VII., 932. o.)

3 Mi volt a probléma a Sínai-hegynél kapott szövetségi ígé-
retek értelmezésével? Miért vált szükségessé egy új szö-

vetség ígérete már az Ószövetség idején?

2Móz 19,4–8, vö. 2Móz 32,1–5; Jer 31,31–34

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

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

.....................................................................................................................
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parancsolatot, (amely a szövetség bizonyos feltételeit részle-
tezi), hogy „a szövetség táblái” (5Móz 9,9). Isten nem azért
adta a Tízparancsolatot, hogy a vele szövetségre lépett embe-
rek életét nehézzé tegye, akadályt gördítsen eléjük, hanem a
szeretetét akarta kifejezni általa. Az Úr e parancsolatokat ál-
dásul szánta azok számára, akik szövetséges kapcsolatba lép-
nek vele.

„Ha az ember megtartotta volna a törvényt úgy, ahogy
Ádámnak a bûnbeesés után adta, s amint Noé a bárkában
megtartotta és Ábrahám tisztelte, nem lett volna szükség
a körülmetélésre. Ha Ábrahám leszármazottai eleget tet-
tek volna a szövetségnek (amely szerint a körülmetélés ga-
rancia), sohasem estek volna a bálványimádás bûnébe,
nem kerültek volna Egyiptomba, és nem lett volna szük-
ség arra, hogy a Sínai-hegyen Isten újra kijelentse törvé-
nyét, s ujjával vésse azokat a kõtáblákra, és ezek mellett
számos rendeletet és tanítást adjon nekik Mózes által.” (El-
len G. White, The Signs of the Times, 1880. június 17.) 

„Ha az ábrahámi szövetség tartalmazta a megváltás ígé-
retét, akkor miért kötöttek újabb szövetséget a pusztá-
ban? A rabszolgaságban a nép nagymértékben elveszítette
Isten ismeretét, az Ábrahámmal kötött szövetség alapel-
veit. Az Egyiptomból való szabadulás által az Úr arra tö-
rekedett, hogy kinyilatkoztassa hatalmát és irgalmát, s
ezáltal arra késztesse õket, hogy szeressék Õt és bízzanak
benne. (Ellen G. White, Review and Herald, 1907. október 17.)

„Az ószövetségi idõkben a hûségeseket ugyanaz az Üd-
vözítõ mentette meg, mint a ma élõket, ám akkor Isten
még nem nyilatkoztatta ki magát teljes mértékben. Azok
az emberek a jelképek által láthatták meg irgalmát.” (Ellen
G. White, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, VII., 932. o.)
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„Krisztus halála és feltámadása egészítette ki a szövetsé-
get. (…) Az ószövetségi idõkben a hûségeseket ugyanaz
az Üdvözítõ mentette meg, mint ma, ám akkor Isten még
nem nyilatkoztatta ki magát teljes mértékben. Az akkor
élõk jelképek által láthatták irgalmát. Édenben Ádámnak
és Évának az elveszett emberiségért adatott az ígéret: az
asszony magva a kígyó fejére tapos, az pedig a sarkát mar-
dossa. Jézus áldozata a zsidó áldozati rendszer dicsõséges
beteljesülése. (…) Már nem a paptól vagy a ceremoniális
áldozattól függ a közeledésünk Istenhez. Mindenki szaba-
don és közvetlenül járulhat az Úr elé, személyes Megvál-
tója révén. Isten öröme és akarata az, hogy áldásait ki-
áraszthassa az emberre.” (Ellen G. White, The Seventh-day Adven-
tist Bible Commentary, VII., 932. o.)

„A kegyelem szövetsége nem új igazság, hiszen az egész
örökkévalóságban megvolt már Isten gondolatában. Ezért
nevezi örök szövetségnek. (…) Csak akkor van remény
számunkra, ha az Ábrahámmal kötött szövetség alatt va-
gyunk, mert ez a kegyelem szövetsége, a Krisztus Jézusba
vetett hit által.” (Ellen G. White: The Faith I Live By, 75. o.)

BESZÉLJÜK MEG:
Mit jelent az, hogy Isten a szívünk hústáblájára írta törvényét?
Mennyiben más az, ha valaki Isten törvényét csupán az enge-
delmességet igénylõ szabálygyûjteményként látja?

4 Milyen szerepe van Krisztusnak Isten ígéreteinek valóra
váltásában? Jézus mint az új szövetség „közbenjárója”

hogyan hordozta bûneinket és azok büntetését? Mit mutat be
ez Isten jellemérõl?

Zsid 9,15–24; 2Kor 1,20

KRISZTUSSAL KÖTÖTT SZÖVETSÉGÜNK ÉS A TÖRVÉNY * 141

A Sínai-hegynél kötött régi szövetség értelmében az izraeliták
és a hozzájuk csatlakozók a Tízparancsolat betartásával akarták
bemutatni szövetségi hûségüket. „Valamit rendelt az Úr, mind
megtesszük” – ígérte a nép (2Móz 19,8), és rövid idõn belül már
aranyborjút öntött, bálványimádásba merült. Nem ehhez hason-
ló magatartás az, amikor Krisztus nélkül, a magunk erejére tá-
maszkodva, a törvény megtartásával akarunk igaz életet élni? Ez-
zel pedig szövetségestársunkat csaljuk meg, noha ismerjük Jézus
szavait: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (Jn 15,5)

„Közösségünk a kifáradásig készített terveket, szervezett
programokat, de ha végre nem ismerjük be lelki csõdünket [a
Szentlélek hiányát], amely sok lelkészt és vezetõ tisztségvise-
lõt sújt, soha nem szabadulunk ki a látszatkereszténységbõl.
(…) Ha a Szentlélek ma elvétetne a gyülekezettõl, akkor
mindannak, amit teszünk, a 95 százalékában senki nem venné
észre a különbséget. Ha a Szentlélek az újszövetségi (aposto-
li) egyháztól vonatott volna meg, annak 95 százaléka, amit tet-
tek, véget ér, és mindenki észrevette volna a különbséget.”
(Helmut Haubeil: Lépések a személyes ébredésért, 7–8. o.)

A Golgotán megpecsételt új szövetség szerint Isten törvénye
a kõtáblákról a szívbe kerül, azonban ez nem jelenti Isten népe
számára a Tízparancsolat eltörlését. Ha bûnbe esünk, nem kell
továbbra is áldozatokat bemutatni, mint az ószövetség idején, a
Jézusra mutató áldozatok rendszerében, mert Jézus lett az iga-
zi és teljes áldozat (Zsid 9,11–14). Az új szövetség azért sokkal
jobb a réginél, mert most hit által igényelhetjük a megígért bûn-
bocsánatot, amit Jézus az áldozata révén ajánlott fel.

„Csak akkor van remény számunkra, ha az ábrahámi
szövetség kötelékébe lépünk, ami nem más, mint a Krisz-
tus Jézusba vetett hit általi kegyelem szövetsége.” (Ellen G.
White, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, VI., 1077. o.)
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„Megváltásunk ára, mennyei Atyánk végtelenül nagy ál-
dozata, aki Fia életét áldozta fel értünk, ébresszen ben-
nünk nemes, magasztos eszményeket arra nézve, hogy mi-
vé lehetünk Krisztus által. 

Amikor János, az ihletett apostol látta a mennyei Atya
szeretetének nagyságát és mélységét e veszendõ világ
iránt, félelemmel és imádattal telt el, és nem talált megfe-
lelõ szavakat arra, hogy e szeretet bensõséges voltát kife-
jezze: »Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az
atya, hogy Isten fiainak neveztetünk!« (1Jn 3,1) Micsoda
értéket nyer ezáltal az ember! A bûn következtében az
emberek Sátán alattvalói lesznek, de Krisztus engesztelõ
áldozatában való hit által Ádám fiai ismét Isten gyerme-
keivé lehetnek. 

Az emberi természet felvételével Krisztus felemelte az
elesett emberiséget, olyannyira, hogy a vele való összeköt-
tetés által tényleg méltók lehetnek az »Isten gyermekei«
elnevezésre. Ez a szeretet páratlan! A mennyei Király
gyermekeinek neveztetünk! Milyen becses ígéret! A leg-
mélyebb elmélkedésre méltó. Még ha minden emberi kö-
telék megszûnik is, ha barát baráthoz hûtlen lesz, ha az
anyák megszûnnek gyermekeiket szeretni, ha az ég és a
föld elmúlnak, Isten szeretete irántunk soha meg nem vál-
tozik. Ez a gondolat meghódítja a lelket, és a szívet Isten
akaratának rendeli alá. 

Minél többet foglalkozunk a kereszt fényében Krisztus
jellemével, annál több kegyelmet, gyengédséget és megbo-
csátást látunk egybefonódva igazsággal és jogossággal.
Annál érthetõbben és világosabban felismerhetjük Isten
végtelen és örökkévaló szeretetének megszámlálhatatlan
bizonyítékát, és annál inkább megérthetjük azt a bensõsé-
ges, szívbeli részvétet, mely az anyának elveszett gyerme-
ke utáni szeretõ sóvárgást is végtelenül felülmúlja!” (Ellen
G. White: Krisztushoz vezetõ lépések, 12–13. o.)
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Jézus az új szövetség „közbenjárója”-ként áldozati halála ál-
tal örök életet kínál azoknak, akikre másként örök pusztulás
várna. Ám a bûnöst befedezi, majd megtisztítja Krisztus kion-
tott vére, így a bûnös is azok között lehet, akik bizalommal
várják Uruk visszatérését (Zsid 9,28).

„Jézus a Védõügyvédünk, nagy Fõpapunk és Közbenjá-
rónk. Státusunk hasonló az izraeliták helyzetéhez az en-
gesztelés napján. Amikor a fõpap bement a szentek szent-
jébe – amely azt a helyet jelképezte, ahol ma nagy Fõpa-
punk közbenjár értünk –, a kegyelem trónusára hintette a
vért, a külsõ udvarban pedig engesztelõ áldozatokat mu-
tattak be. Miközben a fõpap Isten elõtt közbenjárt, min-
den szívnek alázattal kellett meghajolnia, és bocsánatot
kellett kérnie bûneiért. 

Krisztus halálában a megöletett Bárány találkozott a jel-
képpel. Nagy Fõpapunk meghozta azt az egyedüli áldoza-
tot, amely üdvösségünket eredményezhette. Amikor ön-
magát adta a kereszten, engesztelést szerzett az emberiség
bûneiért. Mi most ott állunk a külsõ udvarban, és türel-
metlenül várjuk a boldog reménységet, Urunk, Megvál-
tónk, Jézus Krisztusunk dicsõséges megjelenését. A külsõ
udvarban azonban nem kell áldozatot bemutatni, mivel
nagy Fõpapunk szolgál a szentek szentjében. Jézusnak
nincs szüksége az ember közbenjárására vagy érdemeire.
Imában és bûnvallomással forduljunk Õhozzá, hiszen Õ
egyszer s mindenkorra bement a szentek szentjébe. Tö-
kéletesen üdvözítheti azokat, akik hit által keresik fel.
Õ él, hogy esedezzen értünk.” (Ellen G. White, The Signs of the
Times, 1899. június 28.)
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– Krisztus nem csupán a kirívó, drasztikus bûnöktõl tisz-
tít meg, hanem a jelentéktelennek tûnõ szeplõktõl, kicsi folt
jellegû bûnöktõl is. 

„Isten képmásának az emberi természetbe plántálódnia,
és annak kell visszatükrözõdnie. A rideg szív életet nyer és
ragyogni kezd a mennyei szeretettõl, összhangban azzal a
szeretettel, amelyet Megváltónk tanúsított. Nem kell töb-
bet panaszkodnotok azért, hogy nem értitek ezt, hiszen
Mesteretek felment a mennybe, és az a legfontosabb teen-
dõje, hogy védelmébe vegye a benne hívõk ügyét. Meg-
ígérte, hogy a Szentlélek mindig velünk lesz, és vezérel
bennünket. Kér, hogy bízzunk Õbenne, és tegyük kezébe
a gondjainkat. A Szentlélek szüntelenül munkálkodik,
tanít, emlékeztet, bizonyságot tesz, mennyei Vigasztaló-
ként tölti be a lelket, és rámutat a bûnre.” (Ellen G. White,
The Southern Review, 1898. október 25.) 

SZEMÉLYES ÁTGONDOLÁSRA:
Hogyan gondolunk az Istennel létrejött szövetséges kapcsola-
tunkra? Mit ígért az Úr nekünk, és mit kért tõlünk cserébe?

6 Mi lesz az Istennel kötött szövetségünk jele a végidõ-
ben? Hogyan kapcsolódik össze a kegyelem és az igazság

ebben a kérdésben is?

Jel 7,1–4; Eféz 4,30; Ezék 20,12, vö. Ésa 56,4–6

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

.....................................................................................................................
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5 Milyen gyümölcsei vannak már ebben az életben is, ha
Istennel kötünk szövetséget? A Krisztus által elrendelt

szent cselekmények milyen célt szolgálnak? 

Eféz 2,6–9; Rm 6,4–8. 22

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

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

Aki szövetségre lép Istennel, már akkor is részesül a Meg-
váltóval megkötött szövetség áldásaiban, amikor az ígéretek
még nem teljesültek. A Krisztusban elrejtett hívõ (2Kor 5,17)
annyira bízik az üdvösségében, hogy bár még a földön kell él-
nie, biztos benne: Jézussal lesz majd a mennyben.

„Ha Krisztus költözött a szívünkbe, akkor tiszta szere-
tet és a vele való közösség szent öröme tölt be minket,
annyira, hogy szakadás többé nem állhat be. Ha Õrá né-
zünk, megfeledkezünk önmagunkról. (…) A vallástétel
Krisztusról az iránta érzett mélyebb szeretet hiányában
üres beszéd csupán, értelmetlen külsõség, és szolgai já-
rom.” (Ellen G. White: Krisztushoz vezetõ lépések, 39. o.)

Krisztus a vele megkötött személyes szövetség (keresztség)
jogán, a belsõ ember (szív) királyává válik. Ahol él a király, ott
az Õ törvényei az irányadók. A következmény:

– Isten Szentlelke a természetes ember számára elérhetet-
len erkölcsi, lelki magasságra segíti az újjászületett embert,

– Jézus Krisztus áldozatának jellemet átalakító ereje felma-
gasztaltatik.

Megértjük és elfogadjuk:
– a Jézus visszajövetelét élve megérõ emberek nemcsak a

szív tökéletességéig, tisztaságáig jutnak majd el, hanem a cse-
lekedetek szintjén is Krisztushoz hasonlóvá válnak, 
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Isten törvénye az isteni jellem másolata. Aki nem szereti Is-
ten törvényét, az evangéliumot sem szereti, mert mind az
evangélium, mind a törvény, tükör számunkra. Komoly ve-
szély fenyeget, ha alábecsüljük a bûn gonosz voltát. (…) Eb-
bõl fakad, hogy Isten igazságos ítéletét is könnyelmûen vesz-
szük. Könnyen megszokhatjuk, hogy Isten kegyelmét is lebe-
csüljük.

„Az új szövetségben az örök élet elnyerésének feltétele
ugyanaz, mint a régi idõkben: a tökéletes engedelmesség.
A régi szövetségben számos bántó, dacoló cselekedet volt,
amelyre a törvény nem hozott engesztelést. Az új és jobb
szövetségben Krisztus a törvényszegõért betölti a tör-
vényt, ha az ember hit által elfogadja Õt személyes Meg-
váltójának. (…) Mindazok irgalomban és jutalomban ré-
szesülnek, akik Krisztus bûneiket eltörlõ érdemeiben bíz-
va járulnak Õelé. A jobb szövetség alapján Jézus vére által
megtisztulunk bûneinktõl. (…) A vétkezõ képtelen en-
gesztelést szerezni a bûnért. Ez a hatalom csak a Fiú ingyen
adományában van, egy olyan ígéretben, amelyet csupán
azok értékelnek, akik tudatában vannak bûnösségüknek,
elhagyják vétkeiket, és a bûnöket megbocsátó Megváltóba
kapaszkodnak. Szívükbe rejtik természetének tökéletes,
szent és igaz törvényét (Rm 7,12).” (Ellen G. White: That I
May Know Him, 299. o.)

Az e heti adomány az Életpont Nonprofit Kft.-t támogatja. 
– A Biblia-táborok fenntartására és fejlesztésére 

szánt adomány.
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Bensõséges közösség Istennel csak a Szentlélek által lehet-
séges, ezért azok, akik személyesen nem ismerték meg a
Szentlélek szívben végzett munkáját, nem fogják felismerni
a késõi esõ kitöltetését sem. A hangos kiáltás idején lesznek,
akik a késõi esõ hullását észre sem tudják venni.

Azonban a Krisztusban elrejtett hívõk mintegy megkülön-
böztetõ jelként ismerik fel és fogadják el a Szentlélek jelen-
létét és ajándékát. Jézus Krisztus második adventje elõtt en-
nek különösen kiemelkedõ jelentõsége lesz. Akik e belsõ
jelet megkapják – a Szentlélek késõi esõjében részesülnek –,
azok tudják a külsõ jelet, a negyedik parancsolatot, vagyis a
szombat megtartását vállalni a megpróbáló körülmények kö-
zött is.

Ezért hitvallásnál többre van szükségünk ahhoz, hogy a
nyugalomnaphoz társuló áldásokban részesüljünk. A szom-
bat jellemformáló, megszentelõ erejének tapasztalásához
kérjük mennyei Atyánk segítségét. Amikor Jézus imára biz-
tat a szombatért, a gondviselésbe vetett mélyebb, õszintébb
hitre akar megtanítani minket. Addig is legyenek a szombat-
jaink a Teremtõnkkel való örömteli találkozás várva várt al-
kalmai, bízva ígéreteiben. 

„Az igazi szombat megtartása, ahogyan Isten törvénye
megszabja, a Teremtõ iránti hûség bizonyítéka. Míg az
egyik csoport a földi hatalmaknak való engedelmesség
jelét (…) veszi fel, a másik a menny tekintélyéhez való
hûség jelét választva megkapja Isten pecsétjét. Minded-
dig sokan rémhírterjesztõknek tartották a harmadik an-
gyali üzenet igazságainak hirdetõit. (…) De amikor a va-
sárnapünneplés kötelezõvé tételének kérdése mindenütt
vita tárgya lesz, kiderül, hogy közeledik ez a kétségbe-
vont és el nem hitt esemény, és a harmadik üzenet még
soha nem tapasztalt hatást vált ki.” (Ellen G. White: Korsza-
kok nyomában, 539. o.) 
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Pál az õskeresztény egyház egyik legnagyobb apostola és „te-
ológusa” (13 újszövetségi irat szerzõje), éppen ezért fontos kér-
dés, hogyan vall õ a törvényhez való egészséges viszonyulásról.

„Pál mindenkor magasztalta az isteni törvényt. Kimu-
tatta azonban, magában a törvényben nincsen erõ, hogy
az embert engedetlenségének büntetése alól felmentse.
A bûnösnek bûneit meg kell bánnia, és meg kell alázkod-
nia Isten elõtt, mert törvényének áthágása jogos haragját
hívta ki. Azután pedig Krisztus vérében kell bíznia mint a
bocsánat egyedüli lehetõségében. Emlékeztette a híveket
arra a tanítására, hogy Isten Fia mint áldozat elszenvedte a
halált õérettük, felment a mennybe, és ott mint Szószóló-
juk áll az Atya elõtt. Csak töredelem és hit által szabadul-
hatnak a bûn átka alól, hogy azután Krisztus kegyelmébõl
engedelmeskedjenek Isten törvényének.” (Ellen G. White: Az
apostolok története, 393. o.)

„Pál kijelentette: »Én pedig éltem régen a törvény nél-
kül: de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedett a
bûn, én pedig meghaltam.« (Rm 7,9–10) Az apostol elis-
merte a törvény elvárásait, és nem lázadt fel azért, mert
rávilágított valós állapotára. Elismerte azt, amire rávilá-
gított, de nem a törvénytõl kérte, hogy tisztítsa meg õt
a bûntõl és nyújtson neki üdvösséget. Azonnal a Golgo-
ta felé fordult. A Sziklára, Jézus Krisztusra esett és ösz-
szetöretett. Azt a megtérést élte át, amelyet ember soha-
sem bánhat meg. Megértette, hogy »a törvény cselekede-
teibõl egy test sem igazul meg õelõtte« (Rm 3,20), mivel 
a törvény rendeltetése nem az üdvösségnyújtás, hanem az
ítélet – nem bocsát meg, hanem meggyõz a bûnrõl. És a
törvény egyetlen elvárásán sem enyhíthet. Ha akár egyet-
len elvárást el lehetett volna távolítani, akkor hatályon kí-
vül lehetett volna helyezni az egész törvényt, mivel egyet-
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XI. TANULMÁNY 2014. JÚNIUS 14.

Az apostolok        
és a törvény

Ajánlott olvasmány:
Ellen G. White: Az apostolok története, Igazságot szomjazó lélek c. fejezet

A Bibliában sok bizonyság szól a törvény változhatatlanságá-
ról és érvényességérõl, mégis sok keresztény vitatja ezt. Bizo-
nyos újszövetségi szakaszokat önmagukban értelmezve való-
ban téves következtetésekre juthatnánk, ugyanakkor gon-
dosabb tanulmányozás után megláthatjuk, hogy a törvény
legfõbb kívánalmai a mai hívõkre ugyanúgy vonatkoznak és
érvényben vannak, mint korábban. A kérdés jobb megértésé-
hez vizsgáljuk meg, hogyan nyilatkoztak Jézus elsõ apostolai
errõl a kérdésrõl, és miért tartották elengedhetetlenül fontos-
nak a helyes magatartást Isten törvényével kapcsolatban.

1 Az alábbi igék alapján mit tudhatunk arról, hogyan gon-
dolkodott Pál a törvényrõl? Miért gondolják sokan, hogy

Pál szavai hatályon kívül helyezik a törvényt?

Rm 3,28. 31; 6,14–15; 7,7–12; 10,4; Gal 3,21–25

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

.....................................................................................................................
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jük.« (Rm 3,31) Krisztus kegyelmének kiáradása azt jelen-
ti, hogy a megtérõ bûnös tökéletes összhangba kerülhet a
mennyel. A keresztnél jóság és hûség találkoztak, igazság
és békesség csókolgatták egymást. 

A golgotai keresztre tekintve látjuk, hogy a hatékony
áldozat által az Úr eleget tett a törvény magasztos elvárá-
sainak. Ezért mondjuk, hogy Jézus »az igazságunk Ura«.
Ha Krisztus érdemeiben kapaszkodunk, akkor elmond-
hatjuk: »az Úr az én Üdvözítõm és igazságom«, s akkor
igazakká nyilvánít bennünket hit által, és békét lelünk Is-
tenben, a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (Ellen G. White, The
Signs of the Times, 1890. november 10.)

2 Miért kapta Péter Istentõl az alább idézett látomást? Mi-
rõl szól valójában, és mirõl nem? Hogyan érvelhetünk

Isten törvényének érvényessége mellett e szakasz segítségével
is? Mire figyelmeztet levelében Péter a törvényhez való viszo-
nyulásunkkal kapcsolatban?

Ap csel 10,9–16, vö. 10,28; 2Pt 2,20–21

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

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

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

Abban az idõben, amikor Péter megkapta ezt a látomást,
már olyan tisztán és meggyõzõen prédikálta Megváltója evan-
géliumát, hogy ezrek tértek meg beszédére és csodák kísérték
útját, mégsem értette meg egy ideig, hogy további küldetés vár
rá – nyitnia kell a pogányok felé is. Isten ezt akarta megértet-
ni vele, és nem az étkezési törvények alól akarta felszabadítani
a zsidókat. Az idézett fejezetbõl kiderül, hogy az elsõ keresz-
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len parancsolat megváltoztatása a bûnös ember érdekében
hatályon kívül helyezné a többit is. 

A törvény nem üdvözítheti azokat, akiket elítél, nem
mentheti meg a veszendõket. A bûnösnek csak egyetlen
reménysége marad. És melyik ez a reménység? A külsõ ce-
remóniák megtartása? Vagy a vallásos kötelességek szi-
gorú teljesítése? Esetleg a megbánás, vezeklés, hosszú,
imában és elmélkedésben töltött órák? Vagy talán az ön-
megtagadás gyakorlása? A szegények megsegítése vagy ér-
demeket szerzõ cselekedetek? Ezek közül egyik sem
mentheti meg a lelket. Feltevõdik a kérdés: »Kedvét leli-e
az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olajpatakokban?
Elsõszülöttemet adjam-e vétkemért, vagy méhem gyü-
mölcsét lelkemnek bûnéért?!« (Mik 6,7) 

Egyetlen ember sem állhat meg Isten elõtt érdemei alap-
ján. Az üdvözültek azért nyernek üdvösséget, mert Jézus
kifizette teljes adósságukat, az ember pedig semmit, de ab-
szolút semmit sem tehet, hogy kiérdemelje azt. »Nálam
nélkül semmit sem cselekedhettek« – mondta Krisztus (Jn
15,5). De akkor kié az érdem? Az érdem egyedül Üdvözí-
tõnké. Az emberi képességek Krisztustól származnak, és
megvalósításainkról csak annyit mondhatunk: »Tõled van
minden, és amiket a te kezedbõl vettünk, azokat adtuk
most néked.« (1Krón 29,14)

Krisztus kegyelme vonzza az embert, és csak Õbenne
van reménység és üdvösség a bûnös számára. Az ember
egyetlen elõjogot sem érdemel ki Istentõl, de amikor
Krisztus lesz az õ feddhetetlensége, akkor kérheti és meg
is kaphatja az Õ nevében Isten részérõl az érdemet, ke-
gyelmet és elõjogot. Jézus magára vette a törvény igazsá-
gos büntetését, hogy részesülhessünk az Õ kegyelmében,
ez a tény azonban nem jelenti a törvény eltörlését. Pál fel-
teszi a kérdést: »A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-e a
hit által? Távol legyen! Sõt inkább a törvényt megerõsít-
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dig Péter és az apostolok, mondták: Istennek kell inkább
engedni, hogynem az embereknek.« (Ap csel 5,28–29) Vá-
laszuk bizonyítja, egyetlen emberi hatalom sem követel-
heti meg, hogy ne engedelmeskedjünk jogos Királyunk-
nak, akinek az alattvalóinak valljuk magunkat. 

Isten különlegesen értékeli a feddhetetlen jellemet. Igé-
jében azt olvassuk, hogy örömét leli azokban, akik Õt fé-
lik, és akik bíznak jóságában. Meghívja az alázatosakat,
hogy »keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák õt és
megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikünktõl
sem« (Ap csel 17,27). 

Isten iránti szeretetünket a törvényei iránti szeretettel
és jóindulattal fejezzük ki. Ezáltal készülünk fel arra,
hogy ott legyünk azok között, akikrõl ezt mondta az Úr:
»Boldogok, akik megtartják az õ parancsolatait, hogy jo-
guk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a
városba.« (Jel 22,14) (…)

Péter két embercsoportot mutat be: vannak, akik elfo-
gadják az isteni jóváhagyást, mert engedelmeskednek pa-
rancsolatainak, mások viszont hûtlenek, vétkeznek ellene,
semmibe veszik Isten parancsolatait, mivel »a bûn a tör-
vénytelenség« (1Jn 3,4).” (Ellen G. White, The Signs of the Times,
1901. június 5., 1897. február 11.)

3 Mi a bizonyossága annak, hogy valóban engedelmesek
vagyunk Isten törvénye iránt?

1Jn 2,3–6; 1Jn 5,1–5, vö. Jn 15,10

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

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

.....................................................................................................................
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tények ragaszkodtak zsidó gyökereikhez. Hibás lenne a láto-
másból arra következtetni, hogy a törvény értelmét veszítette
volna például abban a kérdésben, hogy vannak egészségre ár-
talmas és nem ártalmas táplálékok. Péter késõbb konkrétan
felhívta levele olvasóinak figyelmét arra, hogy tartózkodjanak
a hamis, törvény nélküli evangéliumot hirdetõktõl.

„Tanításaiban Krisztus részletesen kifejtette a törvény
alapelveit, s rámutatott arra, hogy nemcsak külsõ, hanem
szívbeli vetületei is vannak, amelyek érintik a ki nem mon-
dott gondolatokat is. Krisztus magasba emelte a törvényt,
bemutatta annak eredeti tisztaságát mint egy tökéletes er-
kölcsi rendszabályt. Élete Isten törvényének élõ bemuta-
tása volt. Azzal, hogy tökéletesen igazodott elvárásaihoz,
a magasba emelte a törvényt. (…)

A próféták és apostolok történetében számos nemes
példát találunk a törvény iránti hûségre. Voltak, akik in-
kább a börtönt, a kínzást, sõt a halált választották, mint-
hogy áthágják Isten valamely parancsolatát. Péter és János
hasonló hõsiességgel állt ki az evangélium elvárásai mel-
lett. Amikor a fõpap elé kellett állniuk, megparancsolták
nekik, hogy többé ne szóljanak a Jézus nevében, mire így
válaszoltak: »Vajon igaz dolog-é Isten elõtt rátok hallgat-
nunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! Mert nem
tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne
szóljuk. Amazok pedig nem találván semmi módot, ho-
gyan büntessék meg õket, még megfenyegetvén, elbocsá-
tották õket a nép miatt, mert mindnyájan dicsõítették az
Istent azért, ami történt.« (Ap csel 4,19–21) Amikor má-
sodszor is a papok elé lettek idézve, a zsidó vezetõk meg-
kérdezték tõlük: »Nem megparancsoltuk-é néktek paran-
csolattal, hogy ne tanítsatok ebben a névben? És ímé be-
töltöttétek Jeruzsálemet tudományotokkal, és miránk
akarjátok hárítani annak az embernek vérét. Felelvén pe-
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kezett Ádám és Éva az Édenkertben, akiket kísértései ál-
tal rávett arra, hogy lábbal tiporják az isteni parancsolato-
kat. Sátán azt tervezte, megnyeri magának az emberi csa-
ládot, hogy velük együtt harcoljon a mennyei család ellen.
Sátán Isten elleni harcra készült. Istennek egy alaptörvé-
nye van, mely alapján uralkodik a teremtett világon, és
szörnyû lehet az, ha valamelyik teremtett lénye a gonosz
oldalára áll és a mennyei uralom ellen fordul. 

Számos tévtan létezik, amely eltávolít az igazságtól. So-
kan állítják, hogy Ádám és Éva igencsak oktalanul cseleke-
dett, amikor engedett a kísértõ szavának, aki végül rávette
õket arra, hogy lemondjanak magas és szent pozíciójuk-
ról. Azonban a kritizálók ugyanolyan balgán viselkednek.
A leszármazottak, akik felróják Ádám bûnét, miért nem
szûnnek meg lábbal tiporni a törvényt? 

János Krisztus keresztre feszítése után megemlíti Isten
parancsolatait, és bemutatja tökéletes és kötelezõ elvárá-
sait. Akik elfogadták azt a tanítást, mely szerint Isten pa-
rancsolatai meg lettek semmisítve akkor, amikor Krisztus
a kereszten függött, azoknak elméje a nagy csalóval van
összhangban. Isten alkotta alaptörvényét és törvényeit, és
neki van hatalma átölelni hatalmas karjával engedelmes
gyermekeit, hogy megvédelmezze õket Sátán álnokságai-
tól. A Föld alapjainak letételekor lett megalkotva a szom-
bat alapja is, amikor öröméneket zengtek a hajnalcsillagok
és Isten fiai vigadoztak.” (Ellen G. White, Review and Herald,
1890. július 15.)

4 Olvassuk el Jakab levele 2. fejezetét, kiemelten a 8–12.
verseket! Hogyan foglalja össze a törvény lényegét?

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

.....................................................................................................................
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„Isten ma is ugyanazt várja el, amit Édenben a szent
pártól: elvárásai iránti tökéletes engedelmességet. Törvé-
nye minden idõben ugyanaz maradt. Az Ószövetségben
bemutatott feddhetetlenség mércéje nem lett alább szállít-
va az Újszövetségben. Nem az az evangélium rendelteté-
se, hogy csökkentse Isten szent törvényének elvárásait,
hanem az, hogy az embereket olyan tisztségbe emelje,
ahol megtarthatják e rendeléseket. 

A lélek üdvösségét eredményezõ, Krisztusba vetett hit
nem az, amit sokan állítanak. »Higgy, higgy! – kiáltják. –
Elég csupán hinni Krisztusban, és üdvözülsz! Csak ennyi a
tennivalód.« Igaz, hogy a valódi hit teljes mértékben bízik
a Krisztus általi üdvösségben, viszont az eredményezi az
Isten törvényéhez való tökéletes igazodást is. A hit cseleke-
detekben nyilvánul meg. János apostol pedig kijelenti: »Aki
ezt mondja: ismerem õt, és az õ parancsolatait nem tartja
meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.« (1Jn 2,4)

Válasszuk el a törvényt az evangéliumtól? Az ellenség
mindenkor arra törekedett, hogy elválassza a törvényt az
evangéliumtól. Azonban ezek kéz a kézben járnak. Ami-
kor beszélünk a törvényrõl, hódolunk az Atyának és a
Fiúnak. Az Atya adta a törvényt, a Fiú pedig meghalt,
hogy kihirdessen egy nagyobb és csodálatosabb törvényt. 

Nem vagyunk képesek magasba emelni Isten törvényét,
ha nem kapaszkodunk Jézus Krisztus igazságába. 

Isten törvénye a fa, az evangélium pedig az illatos virá-
gok és gyümölcsök.” (Ellen G. White, The Seventh-day Adventist
Bible Commentary, VI., 1073. o.)

„Fel kell tennünk a kérdést: Kit követünk, kinek a zász-
laja alatt állunk? Sátán volt Isten törvényének elsõ áthágó-
ja. A Bibliában megtaláljuk leírva, hogyan jött be világunk-
ba a bûn. Sátán volt az elsõ, aki kétségbe vonta Isten szent
akaratát, és aki elsõként áthágta törvényét. Azután követ-
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ják, hisznek Krisztusban, de elválasztják Krisztustól a tör-
vényt, és a hitet az engedelmesség helyettesítõjének tart-
ják. Elválasztják az Atyát a Fiútól, a világ Megváltójától.
Tanításaik és példájuk által voltaképpen azt állítják, hogy
Krisztus halála által a bûneikben üdvözíti az embereket. 

Szükséges tehát, hogy minden értelmes lény értse meg
Isten törvényének alapelveit. Krisztus Jakab apostol által
kijelentette: »Ha valaki az egész törvényt megtartja is, de
vét egy ellen, az egésznek megrontásában bûnös.« (Jak
2,10) E szavak közvetlenül Krisztus halála után hangzot-
tak el, s ennek értelmében a törvény mindazok számára
érvényes, akik ebben az idõszakban élnek.” (Ellen G. White,
The Bible Echo, 1897. február 8.)

5 A Júdás könyve 1,5–7-ben említett példák alapján mit
érthetünk meg a hit és a törvény iránti engedelmesség

kapcsolatáról? Hogyan segíti ennek megértését Zsid 3,7–19?

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

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

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

Júdás Jakabhoz hasonlóan szintén Jézus testvére volt, és õ a
szerzõje az Újszövetség egyik legrövidebb iratának. Konkré-
tan nem olvasunk tõle a törvényre és parancsolatokra utaló ki-
fejtõ gondolatokat, levele mégis Isten és parancsolatai iránti
hûségre és ezek áthágásának következményeirõl szól.

„Júdás apostol így ír: »Szeretteim, mivelhogy minden
igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvös-
ség felõl, kénytelen voltam, hogy intõleg írjak néktek, hogy
tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott.«
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„Napjainkban széles körben elterjedt az a tanítás, mely
szerint Krisztus evangéliuma eltörölte Isten törvényét, és
hit által fel lettünk mentve az Ige kötelezettségei alól. Ezt
tanították a nikolaiták is, akiket Krisztus mélyen elítélt.
Így szólt a tanács az efézusi gyülekezethez: »Tudom a te
dolgaidat, fáradságodat és tûrésedet, és hogy a gonoszokat
nem szenvedheted, s megkísértetted azokat, akik aposto-
loknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugok-
nak találtad õket, s terhet viseltél, béketûrõ vagy, az én ne-
vemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom
ellened, hogy az elsõ szeretetedet elhagytad. Emlékezzél
meg azért, honnét estél ki, térj meg, és az elõbbi cseleke-
deteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened,
és a gyertyatartódat kimozdítom helyébõl, ha meg nem
térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekede-
teit gyûlölöd, amelyeket én is gyûlölök.« (Jel 2,1–6)

Ma nagyon sok mondanivalójuk van a Krisztusba vetett
hitrõl és az Õ feddhetetlenségérõl azoknak, akik ugyan-
ezeket az elveket vallják, csakhogy õk elferdítik az igazsá-
got, és ezzel a tévelygést szolgálják. Azt mondják, csak
hinnünk kell Jézus Krisztusban, s a hit bõségesen elegen-
dõ. Állítják, hogy Krisztus feddhetetlensége ajánlólevelet
képez a bûnös számára, s ez az elnyert feddhetetlenség be-
tölti a törvényt helyettünk, és így már nem vagyunk az Is-
ten törvénye iránti engedelmesség kötelessége alatt. Ezek
az emberek azt mondják, Krisztus eljött, hogy üdvösséget
hozzon a bûnösnek. »Üdvösséget nyertem!« – ismételge-
tik folyton. De vajon üdvösséget nyertek, ha közben át-
hágják Isten törvényét? Nem, mivel Krisztus feddhetet-
lenségének ruhája nem a törvénytelenség ruhája. Ez egy
álnok tanítás, és az ilyen emberek számára Krisztus bot-
ránkozást jelent éppúgy, mint annak idején a zsidók szá-
mára is, akik nem akarták elfogadni Õt személyes Megvál-
tójuknak. De azok számára is botránkozás, akik azt állít-
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latokat sokkal inkább kedveli elméjük, mint a tiszta, érthe-
tõ igazságot, amelynek alapja az »így szól az Úr«. Sátánnak
ma is vannak elmét mérgezõ tévtanai, amelyeket a kétel-
kedés és hiú ésszerûség korszakában az emberek elé tár. 
S ezek a hamis észérvek olyan hatást gyakorolnak az elmé-
re, hogy emberek ezreit elcsábítják. (…) 

Isten törvénye erkölcsi mérce, amely által meg kell ítél-
ni a jellemet. E törvény az Õ akaratának kifejezõdése, és
teljes szívbõl engedelmeskedni kell neki. Szent elvei vezé-
reljék üzleti kapcsolatainkat. Akik inkább a világhoz von-
zódnak, azt bizonyítják, hogy alábecsülik Krisztus kegyel-
mének gazdagságát. Azt állítják, hogy Krisztus kegyelme
által, nem cselekedetek, hanem Krisztus kegyelme által
üdvözülünk – miközben tovább élnek a bûnben, és lábbal
tiporják Isten parancsolatait. Úgy viselkednek, mintha
elõjognak tartanák, hogy a bûnben élhetnek azért, hogy
növekedhessen a kegyelem. Azonban minden bûn gyengí-
ti a lelket, beengedi Sátánt, átadja neki az értelem irányítá-
sát, s így a gonosz hatékony szolgájává teszi az embert.”
(Ellen G. White, The Signs of the Times, 1884. március 27.)

6 A jellemfejlõdés milyen útját és távlatait tárják elénk az
alábbi igék?

Kol 1,27–29; 2Pt 1,2–11

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

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

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

„Amikor hit és megtérés által elfogadjuk Jézust Megvál-
tónknak, akkor az Úr megbocsátja bûneinket, és eltörli a
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(Júd 3) A keresztény egyházban az apostoloknak és a szol-
gálattevõknek kezdetben meg kellett küzdeniük a hamis ta-
nok terjesztõivel. Ezekrõl azt olvassuk, hogy nem nyíltan
jöttek, hanem váratlanul beosontak, és kígyó gyanánt sik-
lottak az emberek között. Gonosz útjaikat követték, ám
nem elégedtek meg addig, míg némelyeket a maguk oldalá-
ra nem állítottak. Megalapozatlan igazságegyveleget hirdet-
tek, amely a Szentírásból innen-onnan kiragadott szaka-
szokra épült. S e kiragadott szövegekbõl tévtanokat szõt-
tek, hogy meglepjék az álmodozókat és becsapják azokat,
akik nem ragaszkodtak kellõképpen az akkori igazságok-
hoz, mert nem tanulmányozták személyesen a Szentírást. 

Sátán e hamis tanítók által munkálkodott. Ezek az em-
berek elrejtették alantas céljaikat az igazság úgynevezett
tisztelete mögé, mivel szívükben megalkuvók voltak.
Azonnal elutasították volna õket, ha nyíltan megtagadják a
Krisztusba vetett hitet, ám mivel azt állították, hogy hisz-
nek Õbenne, elnyerték némelyek bizalmát, és szégyentele-
nül elferdítették az igazságokat, hogy szentségtelen szí-
vükhöz igazíthassák a tanítást. S amikor a becsapott lelkek
eltávolodtak a régi hit határvonalaitól, lemondtak a hor-
gonyról és ide-oda csapdosták õket a tenger hullámai. Eze-
ket a hamis prófétákat mutatja be Isten Igéje, és tetteik fel
vannak jegyezve a mennyei könyvekben is. Álnok szívüket
és gonosz tetteiket nem vették észre az emberek, de az Úr
látta azokat. Nyitott könyvként olvasott a szívükben, és is-
merte megvesztegethetõ gondolataikat és vágyaikat. 

A hamis tanítók ma is olyan tevékenyek, mint az apos-
tolok idejében. Sátánnak számos ügynöke áll készenlétben,
hogy mindenféle tanokkal elcsábítsa és romba döntse az
embereket. Olcsó hazugságok ezek olyan emberek számá-
ra, akik könnyen a tévelygés csapdájába esnek, és akik min-
dig valami újat, furcsát vagy rendkívülit keresnek, olyasva-
lamit, amit nem érnek fel értelemmel. A titokzatos gondo-
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XII. TANULMÁNY 2014. JÚNIUS 21.

Krisztus egyháza 
és a törvény

Ajánlott olvasmányok Ellen G. White mûveibõl:
Pátriákák és próféták, Séth és Énók, Ábrahám elhívása, Mózes c. fejezetek 
Korszakok nyomában, A hitehagyás, Luther elszakad Rómától, 
A Szentírás védõbástya, Az utolsó figyelmeztetés c. fejezetek

1 Kik õrizték meg Isten ismeretét a bûnesettõl az özönvízig
terjedõ idõszakban?

1Móz 5,22–24; 6,7–9; Júd 14–15

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

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

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

„Az Éden a Földön maradt hosszú idõvel azután is, hogy
gyönyörû ösvényeirõl Isten elûzte õsszüleinket. Az elbu-
kott emberiség még sokáig láthatta az ártatlanság hazáját.
Bejáratát angyalok õrizték. Kapujánál megmutatkozott
Isten dicsõsége. Ádám és fiai ide jöttek istentiszteletre. Itt
fogadták meg újólag, hogy engedelmeskedni fognak a tör-
vénynek, amelynek a megszegése miatt kellett elhagyniuk
az Édent. (…) Ádám hosszú évszázadokon át tanította
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törvénye által elõírt büntetést. A bûnös akkor igaz ember-
ként áll Isten elõtt, s a mennyei elõjogok haszonélvezõje
lesz a Szentlélek, az Atya és a Fiúval fenntartott közösség
által. Ennek ellenére még mindig van valami, amit el kell
végezni: a léleknek meg kell szentelõdnie az igazságban. Ez
is hit által valósul meg, mert a jellem csak a hittel elfogadott
krisztusi kegyelemnek köszönhetõen változik meg. (…) 

Az apostol szavai világosságot gyújtanak, és rámutatnak
arra, hogy mit jelent az igazi hit: »Ha a te száddal vallást
teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten fel-
támasztotta õt a halálból, megtartatsz. Mert szívvel hi-
szünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvös-
ségre.« (Rm 10,9–10) Szívvel hinni többet jelent meggyõ-
zõdésnél, több egyetérteni az igazsággal. Az ilyen hit
õszinte, vágyakozó. Olyan hit ez, amely szeretet által
munkálkodik és megtisztítja a szívet. 

Isten kinyilatkoztatja a bûnösnek Krisztust, és a bûnös
látja Õt meghalni a Golgotán egy teremtett lény bûneiért.
Akkor megérti, hogy Isten törvényének ítélete alatt áll,
mivel a Lélek dolgozik a lelkiismeretében, és elõtérbe állít-
ja számára az áthágott törvényt. S akkor alkalma adódik
arra, hogy vagy szembeszáll a törvénnyel és elutasítja a
Megváltót, vagy aláveti magát elvárásainak, s elfogadja
Krisztust személyes Megváltójának. Isten senkit sem fog
szolgálatra kényszeríteni, de az ember elé tárja kötelessé-
gét, feltárja szent törvényének elvárásait és döntéseinek
következményeit – élet, ha engedelmeskedik, vagy pusz-
tulás, ha engedetlen lesz.” (Ellen G. White, The Signs of the Times,
1890. november 3.)

Az e heti adomány az ingatlanalapot támogatja. – Gyülekezeti 
ingatlanok vásárlására és felújítására szánt pénzösszeg.



kellett a népnek, hogy Isten özönvizet bocsát a földre az
istentelenek megsemmisítésére. Akik hisznek az üze-
netnek, bûneiket megbánva megváltoznak, s így felké-
szülnek erre az eseményre, azok bocsánatot nyernek és
megmenekülnek. Énók elmondta gyermekeinek mind-
azt, amit Isten az özönvízzel kapcsolatban feltárt elõtte,
Metuséláh és fiai, akik még hallhatták Noét prédikálni,
segítettek a bárka építésében.” (Ellen G. White: Pátriárkák és
próféták, 62., 84., 86., 94. o.)

2 Mikor és miért kellett elhívnia Istennek egy népet? Kik
által valósult meg Isten terve ebben az idõszakban? Idéz-

zünk fel néhány példát Izráel történelmébõl!

Józs 24,2–3, vö. 1Móz 18,17–19; Jer 7,25; Rm 11,4–5

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

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

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

Amikor a bálványimádás már egyetemes méreteket öltött,
Isten szükségesnek látta, hogy egy nemzet által, annak vallási
és mindennapi életén keresztül tegyen bizonyságot önmagáról
az emberiségnek. Szövetséget kötött velük, közvetlenül kinyi-
latkoztatta és kezükbe adta az örök isteni törvényt a Sínai-he-
gyen. Gondviselése hatalmas csodáival áldotta meg õket, hogy
alkalmassá váljanak megbízatásukra. Folyamatosan küzdött
értük, prófétáin keresztül kérlelte õket. Ha az egész nép éle-
tében nem is ért célba Isten terve, mindig voltak olyan hûsé-
ges emberek a zsidó nép tagjai között, akik engedelmes éle-
tükkel bizonyságot tettek az élõ Istenrõl, s akik által Isten
megvalósította terveit.
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utódait Isten félelmére. Saját tapasztalata megtanította,
milyen komolyan kell venni az Isten szava iránti engedel-
mességet. Hûségesen õrizte mindazt, amit Isten kinyilat-
koztatott neki, és erre tanította az egymást követõ nem-
zedékeket. Leszármazottainak kilenc nemzedéken ke-
resztül beszélhetett arról az idõszakról, amíg az Édenben
éltek és személyesen Istentõl tanulhattak. Elmondhatta
nekik a bûnbeesés történetét, beszámolhatott a szenve-
désrõl, a bûn következményeirõl, és személyesen báto-
ríthatta õket, Isten ígéreteire és megváltási tervére em-
lékeztetve.

Ádám leszármazottai között mindig voltak, akik ra-
gaszkodtak Istenhez, és engedelmeskedtek neki. Sajnos
alig több mint másfél évezred alatt mégis olyan mértékû
erkölcsi romlottság következett be, hogy Istennek özön-
vizet kellett bocsátania az akkor élõ emberekre. Csak ke-
vesen voltak, akik ekkor hûségesek maradtak Istenhez, de
néhányukról beszámol a Biblia. Olyan jellemzést olvasha-
tunk róluk, amely ma is megérdemli a tiszteletünket, és ta-
nulságul szolgál. (…) Énók az igazság prédikátora lett:
hirdette mindazt, amit Isten kijelentett neki. Istenfélõ
kortársai felkeresték, hogy tanításait hallgassák, és vele
együtt imádkozzanak. Nyilvánosan is fellépett, hogy is-
mertesse Isten üzeneteit mindazokkal, akik vágyakoztak
meghallani a figyelmeztetéseket. Énók tevékeny, dolgos
élete közepette is fenntartotta bensõséges kapcsolatát Is-
tennel. Minél kiterjedtebb és sürgetõbb volt a munkája,
annál kitartóbbak és komolyabbak voltak imái. (…)

Az általános erkölcstelenség és romlás közepette Metu-
séláh, Noé és mások is arra törekedtek, hogy ébren tartsák
az igaz Isten ismeretét, és feltartóztassák a romlás árada-
tát. Százhúsz esztendõvel az özönvíz elõtt Isten egyik an-
gyala által közölte Noéval szándékát, és utasította, hogy
építsen bárkát. Miközben Noé a bárkát építette, hirdetnie
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felragyognia a sötétségbe burkolt világban, Isten minden
néphez intézett szava így vált hallhatóvá a nemzetek kö-
zött, hogy elfordítsa õket a bálványok imádásától, és ráve-
zesse õket az élõ Isten szolgálatára. Ha az izraeliták hûsé-
gesek maradtak volna megbízatásukhoz és örökségükhöz,
akkor nagy hatalommá válnak ebben a világban. Isten lett
volna a védelmezõjük, minden más nép és nemzet fölé
emelve õket. Isten világossága és igazsága láthatóvá vált
volna általuk, s az Õ bölcs és szent uralma alatt nyilván-
valóvá lett volna, hogy Fenségének imádata mennyire felet-
te áll minden bálványtiszteletnek. (…) Isten népének tag-
jai az Õ képviselõi e földön, akikkel az a szándéka, hogy vi-
lágító fényforrások legyenek e világ erkölcsi sötétségében.
Elszórtan egy országban, a városokban, falvakban Isten ta-
núiként és eszközeiként közvetítsék akaratának ismeretét
és kegyelmének csodáit a világnak. Az a terve, hogy mind-
azok, akik az üdvösség részesei, az Õ misszionáriusai le-
gyenek. A keresztények életszentsége az, aminek alapján a
világias emberek az evangéliumról ítélkeznek. A türelem-
mel elviselt hitpróbák, a hálásan fogadott áldások, a szokás-
szerûen megnyilvánuló szelídség, szívesség, irgalom és sze-
retet fényt áraszt a világra, és megmutatja a különbséget a
természetes szív önzésébõl fakadó sötétséghez képest.” (El-
len G. White: Pátriárkák és próféták, 134., 314. o.)

3 Kikre bízta Krisztus az evangélium hirdetését? Miért volt
szükség a változtatásra? Hogyan végezték szolgálatukat

az apostolok?

Zsid 8,10; Mt 28,18–20; Jel 2,2–3; Ap csel 4,31

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

.....................................................................................................................
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„Miután Isten a legünnepélyesebb módon fogadta meg,
hogy Izráel népe lesz a legdrágább kincse, kihozta õket tá-
borukból, hogy találkozhassanak Teremtõjükkel. Isten le-
szállt a Sínai-hegyre, de nemcsak azért, hogy új törvényt
adjon nekik, hanem hogy az egész nép füle hallatára újra
elmondja a már létezõ törvényt. Isten jelenléte szentté tet-
te a hegyet, ezért sem ember, sem állat nem érinthette.
Izráel fiainak meg kellett tanulniuk, hogy mindenre, ami
Istennel kapcsolatos, nagy tisztelettel és hódolattal tekint-
senek. Felettébb magas beosztást kaptak, amikor törvé-
nyének megtartóivá lettek. »Az egész Sínai-hegy pedig
füstölgött, mivelhogy leszállt arra az Úr tûzben, és fel-
ment annak füstje, mint a kemence füstje, és az egész hegy
nagyon rengett.« (2Móz 19,18) Isten dicsõsége pedig
emésztõ tûzként nyugodott meg a hegy tetején. A törvény
kihirdetésének alkalmát az Úr dicsõséges jelleméhez mér-
ten magasztos és emlékezetes eseménnyé alakította. A Tíz-
parancsolatot mennydörgések és villámlások közepette
hirdette ki, nagy hatalommal és dicsõséggel. Isten hangja
kürtzengésként hangzott, egyre hangosabban és hango-
sabban gördülve alá a hegy lábáig. Rengett a föld, s úgy
tûnt, az egész hegy alapjaiban megrendült. Izráel népének
legjobbjai remegtek a félelemtõl, és arccal a földre borultak
Isten elõtt. Messzemenõen hatott rájuk a tiszteletet paran-
csoló hang és a végtelen dicsõség, amely megmutatkozott
a hegyen.” (Ellen G. White, Review and Herald, 1875. április 29.)

„Az izraelitákat Isten rabszolganépbõl emelte ki és he-
lyezte minden nép fölé, hogy a királyok Királyának legna-
gyobb kincsei, az Õ választottai legyenek. Isten elkülöní-
tette õket a világtól, hogy rájuk bízhassa szent törvényét.
Törvénye letéteményeseivé tette õket. Az volt a szándéka,
hogy általuk õrizze meg az emberek között az önmagáról
adott kijelentéseket. Így kellett a menny világosságának
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hívõ embert, az idõ végéig. Végzetes tévedést követnénk
el, ha azt feltételeznénk, hogy mások megmentésének a
munkája egyedül csak a felszentelt lelkészektõl függ.
Krisztus mindazokat megbízta az evangélium hirdetésével,
akikhez eljutott a mennyei ismeret. Krisztus mindazokat
felavatja, felszenteli arra, hogy munkálkodjanak embertár-
saik üdvösségéért, akik már megkapták és magukban hord-
ják életét. Az egyházat ennek a munkának a végzésére ala-
pították, és mindazok, akik ünnepélyes és szent fogadal-
mat tettek az egyháznak, arra kötelezik el magukat, hogy
együtt munkálkodnak Krisztussal. »A Lélek és a meny-
asszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja:
Jövel!« (Jel 22,17) Mindenkinek, aki hallja, meg kell ismé-
telnie a meghívást. Legelsõ kötelessége az legyen, hogy
másokat megnyerjen Krisztusnak. Lehet, hogy nem képes
a nagy összejöveteleken prédikálni, de munkálkodni tud
egyes emberekért. El tudja mondani nekik azt a tanítást,
amelyet Urától kapott.” (Ellen G. White: Jézus élete, 291.,
296–297., 822. o.)

4 Milyen változás történt nem sokkal az apostoli kor után?
A hitehagyás évszázadai során hogyan õrizte meg Isten

az Õ beszédének ismeretét?

Jel 2,13–19; 3,8

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

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

A kezdeti csodálatos indulást követõen sajnos Sátánnak si-
került elérnie azt, hogy a keresztények egy része eltávolodjon
a Bibliától. Az ahhoz hûségesek pedig a puszta üldözött egy-
házává legyenek. A majd kétezer év során Sátán nem tudta tel-
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Miután Izráel mint Isten népe nem töltötte be Istentõl ka-
pott feladatát, Isten új szövetséget kötött azokkal, akik elfo-
gadták Krisztust. Egyszerû, a vallási elit által lenézett embe-
reket választott ki Jézus, akik azonban tanítható lelkületûek
voltak, és szerették Õt. Az új szövetség megtérésen, önkéntes
engedelmességen alapul, nem beleszületésen.

„Az izraeliták többsége kegyetlenül gyûlölte Jézus ta-
nítványait, elvetetve a kegyelem utolsó hívását. Isten ez-
után visszavonta védelmét tõlük, hatalmával nem fékezte
többé Sátánt és angyalait. A nemzet annak a hatalmába ke-
rült, akit vezetõül választott magának. (…) 

Jézus azért hívta el tanítványait, hogy tanúbizonyság-
ként küldhesse szét õket, hirdetni a világnak, amit tõle hal-
lottak és láttak. Isten munkatársaivá kellett lenniük a világ
megmentésében. Mint ahogy az Ótestamentumban a ti-
zenkét pátriárka Izráel képviselõje volt, úgy kellett a tizen-
két apostolnak képviselnie az evangéliumi egyházat. (…)
Krisztus nem angyalokat választott, hogy képviseljék Õt,
hanem embereket, akiknek indulatai a megmentendõké-
hez hasonlatosak. Krisztus emberré lett, hogy elérhesse az
embert. Az istenségnek emberi természetre volt szüksége,
mert a világ megváltásához az emberi és az isteni is kellett.
Az istenségnek szüksége volt az emberi természetre, hogy
az ember egy csatornán kapcsolatba léphessen Istennel.
Így van ez Krisztus szolgálóival, hírvivõivel is. Az ember-
nek rajta kívül és felette álló erõre van szüksége, ami hely-
reállíthatja benne Isten képmását, és képessé teszi munká-
jának végzésére. Ez azonban nem teszi szükségtelenné az
emberi eszközt. Az ember megragadja az isteni erõt, és hit
által Krisztus a szívében lakozik. Az emberi erõ az isteni-
vel együttmunkálkodva képessé válik a jóra. (…) 

Az Üdvözítõ tanítványainak adott megbízása kiterjed
minden hívõ emberre. Magába foglal minden Krisztusban
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lásuk volt. Vallásos meggyõzõdésüket atyáiktól örökölték,
és kiálltak az apostoli egyház hitéért – azért »a hitért,
amely egyszer a szenteknek adatott« (Júd 3). A »pusztai
egyház«, és nem a »világ nagy fõvárosában« trónoló büsz-
ke papi kormányszervezet volt Krisztus igaz egyháza, az
igazság kincseinek õrzõje. Isten e kincseket azért bízta né-
pére, hogy továbbadják a világnak. (…)

Luther tanításai egész Németországban magukra von-
ták a gondolkodó emberek figyelmét. Prédikációiból és
írásaiból olyan fény áradt, amely emberek ezreit ébresztet-
te és világosította fel. Az egyházat oly sokáig fogva tartó
halott formalizmus helyét élõ hit foglalta el. Az emberek
egyre kevésbé bíztak a katolicizmus babonáiban. Az elõ-
ítélet emelte korlátok megrendültek. Isten Igéje, amely-
nek mérlegén Luther minden tanítást és követelményt
megvizsgált, kétélû kardhoz volt hasonlatos, amely utat
vág magának az emberi szívekhez. Az emberek vágytak a
lelki felemelkedésre. Mindenütt olyan éhség és szomjúság
támadt az igaz élet után, amelyre századok óta nem volt
példa. Az emberek figyelme, amely oly régóta emberi rítu-
sokra és földi közbenjárókra irányult, most bûnbánattal és
hittel a megfeszített Krisztus felé fordult. (…)

William Miller mélységes érdeklõdéssel tanulmányozta
Dániel és a Jelenések könyvét. Értelmezésüknél ugyan-
azokat az elveket alkalmazta, mint a többi igehelynél, és
nagy örömmel tapasztalta, hogy a profetikus szimbólu-
mokat meg lehet érteni. Látta, hogy az addig beteljesedett
próféciák szó szerint teljesedtek; hogy a különbözõ ké-
pek, metaforák, példázatok, hasonlatok stb. magyarázata
mind megtalálható, mert más igehelyek tisztázzák, és e
magyarázatok alapján szó szerint érthetõk. »Meggyõzõd-
tem tehát arról – mondja –, hogy a Biblia a kinyilatkozta-
tott igazságok oly világosan és egyszerûen feltárt rendsze-
re, hogy a vándornak, még ha együgyû is, nem kell elté-

KRISZTUS EGYHÁZA ÉS A TÖRVÉNY * 169

jesen megsemmisíteni a Bibliát, mert minden korban voltak
õszinte emberek, akik hitük és tanításuk alapjának tekintették
az Igét. Nekik köszönhetõk a különbözõ elõreformációs, a
nagy reformáció korabeli és a késõbbi ébredési mozgalmak.
Isten szava és törvénye a legsötétebb korban is világosságot
gyújtott, és a 19. század eleji adventváró mozgalom idején tö-
megeket szabadított ki a tudatlanságból. Emberek és közössé-
gek sokaságának történetei lelkesíthetnek bennünket, hogy
mi is állhatatosan ragaszkodjunk Istenhez és törvényéhez.

„Sátán ezek után úgy próbált Isten kormányzata ellen
sikeresebben harcolni, hogy zászlaját a keresztény egy-
házban tûzte ki. Ha Krisztus követõit rá tudja venni, hogy
Isten szemében gyûlöletes dolgot cselekedjenek, akkor
erejük és bátorságuk alábbhagy, állhatatosságuk megtörik,
Sátán pedig könnyûszerrel foglyul ejtheti õket. (…)

Sátán csellel próbálta elérni azt, ami erõszakkal nem sike-
rült. Az üldözés megszûnt, helyébe a földi jólét és dicsõség
veszélyt rejtõ varázsa lépett. Számos bálványimádó elfogad-
ta a keresztény hit egyes tanításait, miközben megtagadott
más fontos igazságokat. Azt mondták, hiszik, hogy Jézus
Isten Fia, és hisznek halálában és feltámadásában is, de nem
ismerték el bûnös voltukat, és nem érezték, hogy szüksé-
gük van megtérésre, életük megváltozására. Tettek néhány
engedményt, és azt javasolták, tegyék ezt a keresztények is,
és legyen egyesülésük alapja a Krisztusba vetett hit. (…)

Az a hit, amelyet a valdens keresztények századokon át
vallottak és tanítottak, éles ellentétben állt Róma tanításai-
val. Vallásos hitüket Isten szavára, a kereszténység igazi
rendszerére alapozták. De azok az egyszerû parasztok,
akiket eldugott rejtekhelyükön, a világtól elzárva, nyájuk
és szõlõjük között lekötött a mindennapi munkájuk, nem
maguktól jöttek rá arra, hogy a hitehagyó egyház dogmái-
val és eretnekségeivel szemben mi az igazság. Nem új val-
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a legfontosabb feladat ebben az idõben, messze kell hat-
nia, egészen az örökkévalóságig! Minden követõjét mun-
kára készteti Jézus szeretete, amelyet a megváltásunkért
hozott áldozatával tanúsított.” (Ellen G. White: Testimonies for
the Church, V., 455–456. o.)

„A legfontosabb a harmadik angyal üzenete, amely ma-
gában foglalja az elsõ és a második angyal üzeneteit is.
Mindannyiunknak értenünk kell e három üzenetben fog-
lalt igazságokat, és a mindennapi életünkben be kell mu-
tatnunk ezeket. Komolyan, imában kell tanulnunk, hogy
e magasztos igazságokat megérthessük – bizony erõfe-
szítéseket kell tennünk ezért.” (Ellen G. White: Evangelizálás,
131–132. o.)

6 Hogyan ér majd célba Isten munkája a történelemben?

Mt 24,12–14. 45–51; 20,1–16; Eféz 5,25–27; 2Thess 1,10–12

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

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

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

„»Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, (…)
mert felvitetése elõtt bizonyságot nyert afelõl, hogy ked-
ves volt Istennek.« (Zsid 11,5) Az istentelensége miatt
pusztulásra ítélt világban Énók olyan bensõséges közös-
ségben élt Istennel, hogy nem válhatott a halál martaléká-
vá. Istenfélõ jelleme annak az életszentségnek az elõképe,
amelyre mindazoknak el kell jutniuk, akik »áron vétetnek
meg a földrõl« Krisztus második eljövetelekor (Jel 14,3).
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vednie benne.« Fáradozása nyomán egyik igazság a másik
után bontakozott ki elõtte, amint lépésrõl lépésre nyomon
követte a próféciák nagyszerû vázát. Mennyei angyalok
kalauzolták, hogy a Szentírást megértse. (…)

»Amikor szent meggyõzõdésemmé vált, hogy a Szent-
írásban megjövendölt nagy jelentõségû események nem-
sokára beteljesednek, szíven ütött a világ iránti kötelessé-
gem.« – Miller érezte, hogy ismertetnie kell másokkal is
azt a világosságot, amit õ kapott. El volt készülve a hitet-
lenek ellenszegülésére, de bízott abban, hogy minden ke-
resztényt örömmel fog eltölteni a Megváltóval való talál-
kozás reménye, akit vallomásuk szerint szeretnek.” (Ellen
G. White: Korszakok nyomában, 38., 39., 61., 122., 287., 295. o.)

5 A végidõben kikre bízta Isten az evangélium hirdetését,
idõszerû igazságának megszólaltatását?

Jel 10,11; 12,17; 14,6–7; 3,15–17

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

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

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

„Jelenések 14. fejezetének három angyala jelképezi azt a
népet, amely elfogadja Isten üzeneteinek világosságát, és
az Úr eszközeként elõrehalad, hogy az egész föld színén
hirdesse a figyelmeztetést. Krisztus kijelenti követõinek:
»Ti vagytok a világ világossága.« (Mt 5,14) A golgotai ke-
reszt ezt kiáltja mindenkinek, aki elfogadja Jézust: »Ekko-
ra ára van egyetlen embernek!« »Elmenvén e széles világ-
ra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.«
(Mk 16,15) Semmi nem akadályozhatja ezt a munkát! Ez
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XIII. TANULMÁNY 2014. JÚNIUS 28.

Krisztus országa 
és a törvény  

Ajánlott olvasmány:
Ellen G. White: Jézus élete, Elvégeztetett c. fejezet

1 Hogyan ragadhatjuk meg Isten országa mibenlétét a Bib-
lia meghatározása alapján?

Mk 1,15; Lk 17,20–21; Jel 22,14–15

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

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

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

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

A Biblia többféle értelemben használja az Isten országa, Krisz-
tus országa kifejezést. Egyrészt a mennyei alapelvek emberi lé-
lekbe plántálását jelenti: az igazi tanítványság az, ha valaki Isten
országának részese, illetve Isten országa benne él. Másrészt a
mennyet jelöli, Isten uralkodásának helyét, és az újjáteremtett
majdani Földet is, ahol „Isten lesz minden mindenben”. Össze-
foglalva talán úgy fogalmazhatjuk meg, hogy ott van Isten or-
szága, ahol Õ uralkodik.
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Akkor – csakúgy, mint az özönvíz elõtti világban – a go-
noszság megsokasodik. Romlott szívük késztetéseit és
megtévesztõ eszmék tanításait követve az emberek fel-
lázadnak a menny tekintélye ellen. Azonban Isten népe
Énókhoz hasonlóan a szív tisztaságára és az Isten akaratá-
val való összhangra fog törekedni, míg végül átalakulnak
Krisztus képmására. Énók példáját követve az Úr második
eljövetelére figyelmeztetik a világot, és az ítéletre, mely a
törvényszegõkre vár. Ahogy Isten Énókot a mennybe ra-
gadta a világot elpusztító özönvíz elõl, úgy ragadja el Isten
az élõ igazakat a földrõl, mielõtt azt tûzzel megsemmisí-
tené.” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták, 88–89. o.)

„Az emberek saját maguk alkotta törvényeikkel bizto-
san Isten törvénye ellen munkálkodnak majd. Igyekeznek
nyomást gyakorolni mások lelkiismeretére, és saját törvé-
nyeik érvényességét kierõszakolni, hogy azok segítségével
elnyomhassák embertársaikat. Az Isten törvénye elleni
háború, amely a mennyben kezdõdött, az idõk végéig
folytatódik. Mindenki próbára tétetik. Engedelmesség
vagy engedetlenség – ez az a kérdés, amelyrõl az egész vi-
lágnak döntenie kell. Mindenkinek választania kell Isten
törvénye és az emberi parancsolatok között. Mindenki
megmutatja majd, hogy az Isten iránti hûséget választot-
ta-e, vagy a lázadást. Ezután Isten igazolja, érvényesíti tör-
vényét, és megszabadítja népét. Sátán és mindazok, akik
csatlakoztak hozzá a lázadásában, elvesznek.” (Ellen G.
White: Jézus élete, 763. o.)

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

gyermekfoglalkoztatására szánt adomány. 
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ban Ádám átadta ezt a jogot Sátánnak. Isten országának alapja
az Úr által megalkotott törvények összessége. Ennek az ország-
nak azok a polgárai, akik e törvényekkel összhangban élnek.

„Ez volt az a pont, ahol Sátán tõrbe akarta ejteni Jézust.
Azt gondolta, hogy emberi természete miatt könnyû lesz
gyõznie: »Ismét vitte õt az ördög egy igen magas hegyre,
és megmutatta néki a világ minden országát és azok dicsõ-
ségét, és mondta néki: Mindezeket néked adom, ha lebo-
rulva imádsz engem.« (Mt 4,8–9) De Krisztus nem ingott
meg. Érezte a kísértés erejét, de az emberiség érdekében
szembeszállt vele, és leküzdötte. Egyedül azt a fegyvert al-
kalmazta, amelyet mindenki más is használhat: a felséges
Tanácsos Igéjét. »Meg van írva…« (Mt 4,4–10) A mennyei
angyalok és az el nem bukott világok figyelték a küzdel-
met, mely a törvény dicsõségének védelmére irányult.
Nem csupán Földünk miatt, de az egész világegyetem ér-
dekében is örök érvényûen el kellett dõlnie a küzdelem-
nek. A sötétség szövetségesei várva várták, hogy Sátán dia-
dalt arasson az emberiség Helyettesén, hogy a hitehagyó
gyõzelemkiáltása felhangozzék, és a világ lakói az uralma
alá kerüljenek. Ám az ördög Krisztusnak csak a sarkához
tudott férkõzni, a fejét már képtelen volt megérinteni. Sá-
tán felismerte az Üdvözítõ halálakor, hogy vereséget szen-
vedett. Látta, hogy Jézus igaz jelleme világosan feltárult az
egész menny elõtt, így a mennyei lények és más teremtett
világok is teljesen Isten oldalára fognak állni. Megértette,
hogy a jövõre vonatkozó kilátásai végképp meghiúsultak.
Krisztus emberi természetben aratott gyõzelme örökké-
való korokon át fogja hirdetni, hogy véglegesen eldõlt a
nagy küzdelem.” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, I., 255. o.) 

„Mivel Sátánnak nem sikerült elbuktatnia Jézust, változ-
tatott a taktikáján, és elismerte, hogy õ a mindenkori láza-
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„Krisztus második eljövetelének boldog reménységét
az ünnepélyes valósággal együtt minél gyakrabban tárjuk
Isten népe elé! Jézus hamarosan bekövetkezõ dicsõséges
eljövetelének várása arra a meggyõzõdésre vezet, hogy
minden földi dolog jelentéktelen. Nincs értéke semmilyen
evilági dicsõségnek és kitüntetésnek sem, mivel az igazi
keresztény léptei a menny felé haladnak, idegen és vándor
e földön, égi honpolgár. Szívébe rejti Jézus feddhetetlen-
ségének sugarait, hogy ragyogó világosságul szolgálhas-
son a földi életet beárnyékoló sötétség közepette. Éle-
tében felismerhetõ a hit és a reménység, igaz szeretet és
Isten iránti szent lelkesedés, amely határozottan elkülöníti
õt a világtól. »Vigyázzatok azért minden idõben, kérvén,
hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mind-
ezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az ember-
nek Fia elõtt!« (Lk 21,36) »Vigyázzatok azért, mert nem
tudjátok, mely órában jõ el a ti Uratok.« (Mt 24,42) »Ímé,
eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és õrzi a ruháit…«
(Jel 16,15)” (Ellen G. White: An Appeal to Our Ministers and Con-
ference Committees, 40. o.)

2 Milyen összefüggés van Isten országa és az Õ törvénye
iránti engedelmesség között? Miért van ennek a kérdés-

nek különleges jelentõsége számunkra Krisztus második eljö-
vetelére készülve?

Mt 4,8–10; Jn 14,30

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

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

Kezdetben Teremtõnk az embernek adta a Föld feletti ura-
lom jogát. Az engedetlenséggel, a törvény megszegésével azon-
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dó, az emberi fejedelmek vezére, a Föld uralkodója. Felvit-
te Jézust egy magas hegyre, s felvonultatta elõtte a világ or-
szágait. Megmutatta a világ dicsõségét, és azt ígérte, hogy
szenvedés és veszélyek nélkül a hatalom birtokosává teszi
Jézust, ha elismeri, hogy alacsonyabb rendû, mint õ, a kí-
sértõ, és hódolva meghajol elõtte. Krisztus életét szomorú-
ság, nélkülözés, nehézségek és szenvedések árnyékolták
be. Nem volt otthona, sem barátai – s most a Föld hatal-
mas országait kínálták fel számára. Ahhoz, hogy átvehesse
az uralmat világunk fölött, vérrel áztatott úton kellett jár-
nia, amely a Getsemánén keresztül vezetett a Golgotáig,
ám Õ mégsem pazarolta idejét a kísértõre. Így szólt ellen-
feléhez: »Távozz tõlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat,
a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj!« (Lk 4,8)

Az ellenség dühösen és zavarodottan távozásra kény-
szerült a világ Megváltója mellõl. Nem állhatott ellen
Jézus tekintélyének, és kénytelen volt elismerni, hogy a
Szabadító teljes mértékben gyõzedelmeskedett, ahogyan
annak idején õ is abszolút módon legyõzte Ádámot.
Krisztus kiállta a próbát, egy sokkal nagyobb próbát, mint
amit valaha embernek kell kiállnia, s ez a kísértés annál na-
gyobb volt, minél magasztosabb és tisztább az Õ jelleme.
Angyalok érkeztek, hogy szolgáljanak az eszméletét vesz-
tett Fiúnak. Megerõsödött az élelemtõl, bátorságot nyert
gyõzelmében és az Atya szeretetében, s szíve az emberi-
ség iránti jóindulattal telt meg: elhatározta, hogy tovább-
megy az úton, véghezviszi elkezdett munkáját, amíg el
nem ûzi az ellenséget, és meg nem váltja az embert. 

Krisztus követõi arra hívattak, hogy az Õ szenvedései-
nek legyenek részesei. A gonoszság egyesült hatalmai so-
rakoznak fel azok ellen, akik a világ Megváltójának nyom-
dokaiba lépnek. A sötétség erõs fejedelme ellen kell har-
colnunk, ám Üdvözítõnk bátorít, hogy nem kell egyedül
küzdenünk: az egész mennyei sereg a segítségünkre siet.
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A gonosz világban bízzunk Isten ígéreteiben, fogadjuk be
az Isten trónjától áradó fényt, és árasszuk szét a mennyei
világosságot a Föld végsõ határáig.” (Ellen G. White, The Bible
Echo, 1892. november 15.)

3 Hogyan válhat valaki Isten országának állampolgárává, és
mi a feltétele annak, hogy az is maradhasson? 

Jn 3,3–7; Lk 18,16–17; Mt 6,24

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

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

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

Isten országába a tõle kapott „útlevéllel” léphetünk be, s ez
az útlevél nem más, mint Jézus Krisztus. A Megváltó által
nyert megtérés, hit, engedelmesség, jellem mind-mind az Õ
ajándékai, azért, hogy felkészítse gyermekeit a mennyei életre.
A Szentírás szerint ez a folyamat a kezdetektõl a célig Isten
kegyelmi munkája, akkor is, ha teljes közremûködésünket
igényli: „Amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, ak-
képpen járjatok Õbenne.” (Kol 2,6) Ezt a folyamatot azonban
Sátán és követõi állandóan akadályozni akarják, ezért – és a sa-
ját beteg, erõtlen emberi természetük miatt – a hívõ kereszté-
nyeknek újra és újra dönteniük kell Uruk mellett.

„Beszédünknek, magaviseletünknek és minden tettünk-
nek olyannak kellene lennie, hogy azzal meggyõzzük csa-
ládtagjainkat, szomszédainkat és az emberiséget: hamaro-
san egy jobb országba költözünk. Ezenkívül be kellene
mutatnunk, hogyan kell felkészülniük azoknak, akik sze-
retnének a menny lakóivá válni. Cselekedeteinknek



tétele az, hogy távol tartsuk magunkat a világ minden
szennyezõ befolyásától. Isten népének nem lehet köze a
bálványimádás egyetlen formájához sem. Magasabb szint-
re kell eljutniuk. El kell különülnünk a világtól, hogy majd
ezt mondhassa nekünk az Úr: »Befogadlak szent csalá-
dom tagjaként és a mennyei Király gyermekeként.« Az
igazság híveként cselekedeteinknek élesen különböznie
kell a bûnösök tetteitõl. A mi hazánk a mennyben van. Vi-
lágosabban meg kell értenünk Isten ígéreteit, jobban kell
becsülnünk az értéküket, és jobban kellene értékelnünk
azt a tiszteletet, amelyben Õ részesít bennünket. A Min-
denható semmi mással nem tisztelhetné meg jobban a ha-
landókat, mint hogy családjába fogadja és abban a kivált-
ságban részesíti õket, hogy Atyjuknak nevezhetik Õt.”
(Ellen G. White: Isten csodálatos kegyelme, 57. o.)

4 Hogyan kapcsolódik össze a hit és a törvény Isten ural-
ma alatt?

Jn 1,14; 1Kor 6,9–11; Jel 22,14–15 és 14,12; Rm 3,28 és 31

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

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

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

Hit és törvény, hit és engedelmesség elválaszthatatlanok Is-
ten országának polgárai számára. Az engedelmesség, avagy a
törvény betöltése nem más, mint a hit cselekedete. Maga a gö-
rög pisztisz szó is többet jelent hitnél: hûséget, bizalmat, sõt
egyes nyelvekben engedelmességet is. Vagyis ha arról beszé-
lünk, hogy valaki hívõ ember, akkor azt feltételezzük róla,
hogy engedelmes, hûséges az iránt, akiben hisz. Ha életünk-
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egyezniük kellene hitünkkel, s akkor hitünk tökéletessé
válik. Nem csupán kötelességtudatból, szükségszerûség-
bõl kell végeznünk a munkát, hanem fogadjuk örömmel
a feladatot. Akiknek a hitét naponta igazolják a tetteik,
megtanulják az önmegtagadást, az étvágy és a vágyak fé-
ken tartását, minden érzelem és gondolat mennyei akarat-
hoz igazításával. Vigyázni fognak, hogy ne váljanak a bûn
rabjaivá azzal, hogy a világhoz hasonlítanak, megtagadva
hitüket az emberek elõtt. Az ország, amely felé tartunk,
minden tekintetben sokkal vonzóbb, mint Izráel népe szá-
mára volt Kánaán földje.” (Ellen G. White, Review and Herald,
1881. november 29.)

„A világ történelmének végén járunk, s életünknek nem
kellene egy pillangó létéhez hasonlítania. Isten szolgáiként
erõsödjünk meg. Nem maradhat láthatatlan a haszontalan
tengõdés és a szent cél által vezérelt élet közötti ellentét.
Ne feledjük, hogy a menny honpolgárai vagyunk. Itt nincs
maradandó városunk, hanem az eljövendõt várjuk. Emlé-
kezzünk a felhívásra: »Menjetek ki közülük, és szakadjatok
el tõlük!« (2Kor 6,17) Ne alkalmazkodjatok a világ szoká-
saihoz, hanem ha van figyelmeztetés, meghívás és tanács a
birtokotokban, ne féljetek elmondani az embereknek! Ne
szalasszátok el a bizonyságtevés alkalmait! Minden kegye-
lem forrása Krisztus, és Õ drága olajat küld a gyermekei-
nek, hogy felkészítse õket a bátor bizonyságtevésre. Ha Is-
tennek különítjük el az életünket, a Szentlélek felkínálja
szent olaját, így mécseseink égni és világítani fognak.” (El-
len G. White, Review and Herald, 1899. május 16.) 

„Ámbár Isten népe, az igazi Izráel szétszóródott a né-
pek és nemzetek között, itt a Földön csak vándorként él,
mivel állampolgársága valójában nem ezen a világon, ha-
nem a mennyben van. Az Úr családjába való bekerülés fel-
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dozta önmagát Fiában az emberek megváltásáért. »Isten
volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot.«
(2Kor 5,19) A törvény megköveteli az igazságosságot – az
igazságos életet, a tökéletes jellemet. Persze az emberek
képtelenek eleget tenni Isten szent törvénye követelmé-
nyeinek. Jézus azonban, aki emberként jött a Földre,
szent életet élt, és tökéletes jellemet fejlesztett ki – s in-
gyen ajándékként felajánlja mindazoknak, akik meg akar-
ják kapni. Szolgálata kezeskedik az emberek életéért. Így
Isten türelme folytán az övék lesz a múltban elkövetett
bûneik bocsánata. Sõt, még több is: a Megváltó átitatja az
embereket Isten tulajdonságaival. Az emberi jellemet a
mennyei jellem hasonlóságára építi fel, lelkierõvel és szép-
séggel ruházza fel teremtményeit. Így a törvény igazsá-
gossága beteljesedik a Krisztusban hívõkben. Érvényes Is-
ten szava, „hogy igaz legyen Õ, és megigazítsa azt, aki a
Jézus hitébõl való” (Rm 3,26). 

Isten szeretete nem kevésbé fejezõdött ki igazságossá-
gában, mint irgalmasságában. Trónjának alapja az igaz-
ságosság, és gyümölcse a szeretet. Sátánnak az volt a szán-
déka, hogy elválassza az irgalmasságot az igazságtól és az
igazságosságtól. Igyekezett bebizonyítani, hogy a menny
törvényének igazságossága a békesség egyik ellensége.
Krisztus azonban rámutatott, hogy az Örökkévaló tervé-
ben ezek elválaszthatatlanul összekapcsolódnak. Az egyik
nem létezhet a másik nélkül. »Irgalmasság és hûség össze-
találkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.«
(Zsolt 85,11) Jézus bebizonyította életével és halálával,
hogy Isten igazságossága nem semmisítette meg irgalmas-
ságát. Isten megbocsáthatja a bûnt, emellett a törvény
szent, igaz és jó, és tökéletesen engedelmeskedhetünk kí-
vánalmainak. Sátán vádjai megdõltek. A Mindenható félre-
érthetetlen bizonyítékát adta szeretetének.” (Ellen G. White:
Jézus élete, 762. o.)
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ben a hit és az engedelmesség tettei különválnak, tartsunk ön-
vizsgálatot, hogy ennek mi lehet az oka – örök sorsunk függ-
het ennek eredményétõl.

„Isten szeretete és igazsága megnyitotta azt az egyet-
len utat az ember elõtt, amely által megszabadulhat az
Atyától való elidegenedéstõl. Ez az út a Krisztusba vetett
hitnek és a törvény iránti engedelmességnek az útja. Az
ember szívében munkálkodó Isten Lelke sosem késztet
arra, hogy kevésbé tartsuk fontosnak Isten törvényét.
E mennyei befolyás által megvilágosodva alázattal tekin-
tünk magasztos elvárásaira, és rettegéssel a bûn szörnyû
voltára. 

Az Ige szerint »ha valaki vétkezik, van Szószólónk az
Atyánál, az igaz Jézus Krisztus« (1Jn 2,1). Õhozzá járul a
megtérõ lélek, Üdvözítõje vérének érdemeiért. Igaz, hogy
Megváltónk vére elegendõ a megtérõ ember számára,
azonban Krisztus nem szolgálja a bûnt. Aki figyelmen kí-
vül hagyja Isten törvényeit, és lábbal tiporja igazságos elõ-
írásait, annak nem lesz része békességben és reménység-
ben. A megtérõ vétkes érzi, hogy az lenne a legnagyobb
megfontolatlanság részérõl, ha a saját jó cselekedeteiben
bízna. Sátáni ámítás az a feltételezés, mely szerint egy ke-
vés jótett vagy a feladatok elvégzése eltörli az élet során el-
követett bûnöket. A kísértõ e tévhittel meggyengíti az er-
kölcsi tartást, és rávesz, hogy önmagamban bízzak.” (Ellen
G. White, The Signs of the Times, 1887. december 15.) 

„Jézus által nyilvánult meg Isten irgalma az emberek
számára. Ez az irgalom azonban nem teszi félre az igazsá-
gosságot. A törvény feltárja az Atya jellemtulajdonságait.
A törvényen semmit sem lehet változtatni azért, hogy az
emberek elesett állapotukban eleget tehessenek az elõírá-
sainak. Isten nem változtatta meg törvényét, hanem felál-
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szenvedések hideg szele fúj, és a gondok hullámai csapnak
át felettünk. Ám a közeljövõben, amikor Krisztus visszatér,
örökre megszûnik a bánat. Akkor elérkezik a keresztény
ember nyara. Minden megpróbáltatása befejezõdik, s nem
lesz több betegség és halál. »Isten eltöröl minden könnyet
a szemükrõl, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem
kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsõk elmúl-
tak.« (Jel 21,4)” (Ellen G. White: The Upward Look, 331. o.)

„A megváltottak otthonában nem lesz több könny, sem
gyász. »Nem mondja a lakos: beteg vagyok! A nép, amely
benne lakozik, bûnbocsánatot nyer.« (Ésa 33,24) Örök
öröm lesz egy örökkévalóságon át. (…) A lehetõ legkomo-
lyabban gondoljunk az eljövendõ világra. Hitünk hatoljon
át bármilyen sötét felhõn, és tekintsen Jézusra, aki meghalt
a világ bûneiért. Megnyitotta a menny kapuit mindazok
elõtt, akik hit által elfogadták Õt. (…) A mai megpróbál-
tatásaink és szenvedéseink által tanuljunk meg a cél felé
igyekezni, hogy elnyerjük Krisztus elhívásának jutalmát.
Bátorítson az a tudat, hogy az Úr nemsokára eljön. Ez a re-
ménység vidámítsa szívünket. (…) Megyünk hazafelé. Aki
annyira szeretett, hogy meghalt értünk, most egy várost
készít nekünk. Az új Jeruzsálem a nyugalom helye lesz. Is-
ten városában nem lesz szomorúság, nem hallatszik majd
sóhaj és sírás a romba dõlt remények és eltemetett érzel-
mek miatt. Nemsokára menyegzõi öltözékre cseréljük a
szomorúság ruháját. Hamarosan tanúi leszünk Királyunk
megkoronázásának. Akik elrejtették életüket Krisztusban,
és megvívták a hit nemes harcát ezen a világon, a mennyek
országában a Megváltó dicsõségében fognak ragyogni.
Nincs messze az a nap, és meglátjuk azt, akibe örök éle-
tünk reménységét vetettük. Jézus jelenlétében e földi élet
minden szenvedése és megpróbáltatása jelentéktelennek
tûnik majd. (…) Nézzetek az égre, nézzetek az égre, és fo-
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5 Miben különbözik Krisztus országa minden más biroda-
lomtól, és mi a biztosítéka ennek?

Dn 7,27; Jel 22,5; 1Jn 3,4

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

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

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

Jézus Krisztus azért jött e világra, hogy helyreállítsa az ere-
deti kapcsolatot Isten és az ember között, „az ördög munkáit
lerontsa”, és hazahívja, majd hazavigye övéit. Isten országa
azért örökkévaló, mert ott minden Isten tökéletes szeretettör-
vényével összhangban él és mûködik, igazság és jogosság az
alapja, ezért nincs, ami megrontsa, tönkretegye. Nincs benne
bûn, ezért nincs benne halál, mulandóság, fájdalom sem.

„Sátán azt állította, hogy az ember képtelen engedelmes-
kedni Isten parancsolatainak. Bár saját erõnkbõl valóban
nem tudunk engedelmeskedni, Krisztus azonban eljött
emberi alakban, és tökéletes engedelmességével bebizonyí-
totta, hogy az emberi az istenivel egyesülve a törvény min-
den elõírásának meg tud felelni. (…) Krisztus földi élete
Isten törvényének tökéletes ábrázolása volt. Amikor azok
jelleme, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, hasonló
lesz Krisztuséhoz, akkor engedelmeskedni fognak Isten
parancsolatainak. Az Úr bízhat bennük, és azok közé so-
rolhatja õket, akik mennyei családját alkotják. Krisztus
igazságának dicsõséges palástjába öltözötten helyük lesz a
király lakomáján.” (Ellen G. White: Krisztus példázatai, 215. o.)

„A Föld az a hely, ahol felkészülhetünk a mennyre. Az itt
töltött idõ a keresztény ember számára a telet jelenti. Itt a
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tegséget, szenvedést és halált, mert az élet fájának levelei
gyógyították meg õket. Jézus látni fogja lelki gyötrelmei-
nek gyümölcsét, és örül, amikor a megváltottak – akik
fájdalmakat, nehézségeket szenvedtek el, és az átok alatt
sínylõdtek – körülállják az élet fáját, hogy egyenek halha-
tatlan gyümölcsébõl. Ezt a jogukat õsszüleink elveszítet-
ték, amikor semmibe vették Isten parancsolatait. Azon-
ban többé sosem áll fenn e jog elvesztésének veszélye,
mert aki megkísértette õsszüleinket, megsemmisült a má-
sodik halállal. 

Az élet fájának gyümölcsei a legszebbek lesznek, ame-
lyeket a szentek fogyaszthatnak. (…) Még a legnemesebb
nyelv sem írhatja le a menny dicsõségét, és Megváltónk
szeretetének felbecsülhetetlen mélységeit.” (Ellen G. White:
Az én életem ma, 355. o.)

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

és az osztály mûködtetéséhez. 
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lyamatosan növekedjen a hitetek! Ez a hit vezérelje léptei-
teket a keskeny ösvényen, mely Isten országának kapui-
hoz, a csodálatos eljövendõ világhoz, a dicsõséges, véget
nem érõ jövõhöz vezet, amelyet az Úr a megváltottainak
készített.” (Ellen G. White: Our Father Cares, 89. o.)

6 Mely törvények kapcsán szól a Biblia arról, hogy az
örökkévalóságon át fennmaradnak?

1Móz 2,16–17; Ésa 66,22–23; Jel 3,10–12; Jel 14,4–5 

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

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

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

„Láttam, hogy Isten törvénye örökké érvényben marad,
az új Földön is, az örökkévalóságon át.” (Ellen G. White: Ta-
pasztalatok és látomások, 217. o.) 

„A királyi széktõl tiszta vizû folyam ered, s a folyó két
partján áll az élet fája. (…) Gyümölcsei dicsõségesek, mint-
ha aranyból és ezüstbõl lennének. Édenben az élet fájának
gyümölcsei az örök életet biztosították az ember számá-
ra. Ez a gyümölcs volt a halál ellenszere. (…) A bûnbe-
esés után a mennyei Gazda az égi Paradicsomba ültette át
a fát. 

Amikor a megváltottak, akik szerették Istent és meg-
tartották parancsolatait, belépnek a kapukon a városba,
joguk lesz az élet fájához (Jel 22,14). Fogyaszthatnak a
gyümölcsébõl, amint õsszüleink is megtehették a bûneset
elõtt. E hatalmas fa levelei a népek gyógyítását szolgálják.
Akkor minden nehézség elillan. Többé nem ismernek be-
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IGÉK MINDEN NAPRA

Április

1. kedd Jn 6,66–68
2. szerda Fil 2,3
3. csütörtök 2Thess 2,3
4. péntek 1Kor 16,13 Napnyugta: 19.15
5. szombat Jn 15,5

6. vasárnap Hós 2,19
7. hétfõ Sof 2,2–3
8. kedd 1Tim 6,12
9. szerda 1Tim 1,15–16

10. csütörtök Fil 2,15–16
11. péntek Jel 3,10 Napnyugta: 19.25
12. szombat Zsid 10,19. 22

13. vasárnap 1Jn 1,9
14. hétfõ Jn 3,14–15. 17
15. kedd Fil 3,9
16. szerda 2Pt 3,18
17. csütörtök 1Kor 4,20
18. péntek Zsolt 107,8 Napnyugta: 19.35
19. szombat 2Thess 3,4–5

20. vasárnap Eféz 6,11
21. hétfõ Ésa 49,6
22. kedd 1Kor 6,20
23. szerda Jn 9,4
24. csütörtök Jak 5,16–7
25. péntek Hós 12,4 Napnyugta: 19.45
26. szombat Lk 12,32

27. vasárnap Mt 6,13
28. hétfõ Jób 26,14
29. kedd Péld 30,3. 6
30. szerda Mt 6,11; 1Tim 6,8

IGÉK MINDEN NAPRA

Május

1. csütörtök Hós 10,12
2. péntek Lk 8,15 Napnyugta: 19.55
3. szombat Ésa 61,11

4. vasárnap Zsolt 148,1–3. 5–6
5. hétfõ Mt 13,33
6. kedd 1Kor 10,30
7. szerda 1Kor 6,19
8. csütörtök Jak 5,16
9. péntek Márk 2,5. 12 Napnyugta: 20.04

10. szombat Zsolt 31,16

11. vasárnap Jer 17,5–7
12. hétfõ Zsolt 118,8–9
13. kedd 1Pt 3,14
14. szerda Agg 2,4
15. csütörtök Ezsd 7,10
16. péntek Zsolt 119,33–34 Napnyugta: 20.13
17. szombat Jn 10,4. 11

18. vasárnap Zsolt 71,3
19. hétfõ 1Kor 4,7
20. kedd Neh 4,14. 20
21. szerda Neh 6,9
22. csütörtök 2Kor 4,9
23. péntek Ef 6,18 Napnyugta: 20.22
24. szombat 3Móz 19,2. 11

25. vasárnap 5Móz 16,20
26. hétfõ Zak 7,9–10
27. kedd Zsolt 37,39–40
28. szerda Zsolt 118,13–14
29. csütörtök Ésa 32,8
30. péntek Zsolt 55,22–23 Napnyugta: 20.29
31. szombat Lk 18,1

Az igék a „Felettébb 
tiszta a Te beszéded”
címû könyvbõl valók.  
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Június

1. vasárnap Jel 3,17–18
2. hétfõ Lk 19,10
3. kedd 1Móz 18,19
4. szerda Préd 5,18
5. csütörtök Gal 6,9–10
6. péntek Ésa 27,5 Napnyugta: 20.36
7. szombat Préd 5,6

8. vasárnap Zsolt 112,4–5
9. hétfõ Lk 16,10

10. kedd 2Móz 4,10–12
11. szerda Zsid 3,7–8
12. csütörtök 2Móz 15,2. 13
13. péntek Zsolt 18,30 Napnyugta: 20.41
14. szombat 5Móz 23,14

15. vasárnap Jn 7,37–39
16. hétfõ 1Kor 10,12
17. kedd 5Móz 32,3–4
18. szerda Mt 6,21
19. csütörtök Gal 3,13
20. péntek Mt 7,1–2 Napnyugta: 20.44
21. szombat Péld 4,24

22. vasárnap 1Kor 4,3–4
23. hétfõ Jak 5,19–20
24. kedd 1Tim 2,4
25. szerda Lk 14,13–14
26. csütörtök 1Krón 29,17–18
27. péntek Zsolt 81,11 Napnyugta: 20.45
28. szombat Péld 3,5–6

29. vasárnap Péld 3,11–12
30. hétfõ Zsolt 149,4
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