5.
Egyedül a Szentírás
– Sola Scriptura

Április 25., szombat délután
Akiknek a gondolkodása mélyült, bővült, akiknek a logikája fejlődött az
Írások alaposabb tanulmányozásával, hogy megismerjék Isten akaratát, ők olyan beosztásba kerülnek, ahol mások javára tudják ezt kamatoztatni, mivel az Úr Igéje átjárta az életüket és a jellemüket. Az Igének
el kell végeznie különleges munkáját, el kell „hatnia még az ízeknek és a
velőnek a megoszlásáig” is, és meg kell ítélnie a gondolatokat és a szívnek indulatait (Zsid 4:12). Isten Igéjének olyan lelki táplálékká kell válnia, mely által a kereszténynek lélekben és értelemben kell növekednie,
hogy harcolhasson az igazságért és az igazságosságért. – A keresztény
nevelés alapjai, 132. o.
Luther tanai egész Németországban megragadták a gondolkodó
emberek igyelmét. Prédikációiból és írásaiból a világosság sugarai
áradtak szét, ezreket ébresztettek és világosítottak fel. Élő hit foglalta
el a holt formaságok helyét, amelyekben olyan sokáig tartották az egyházat. Az emberek naponta vesztették el bizalmukat a római katolikus
egyház babonáiban. Az előítélet akadályai ledőltek. Isten Igéje, amellyel
Luther megvizsgált minden tantételt és minden állítást, kétélű kardhoz
hasonlított, ami utat vágott az emberek szívében. Mindenütt annyira
éheztek és szomjaztak az igazság után, amit már korszakok óta nem
tapasztaltak. Az emberek a tekintetüket nagyon sokáig irányították az
emberi ceremóniákra és emberi közbenjárókra, hogy most bűnbánattal és hittel néztek a megfeszített Krisztusra. – A megváltás története,
343. o.
Isten szándéka, hogy Igéjének igazsága már ebben az életben is mind
jobban feltáruljon népe előtt. Ezt a tudást csak egyetlen úton-módon
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szerezhetjük meg: ha a Szentlélek érteti meg velünk, aki ihlette az Írásokat. „Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az
Istennek Lelke”, „mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek
mélységeit is” (1Kor 2:11, 10). Az Üdvözítő megígérte tanítványainak
és követőinek: „De mikor eljő... az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra... mert az enyémből vesz, és megjelenti nektek.”
(Jn 16:13–14) – Jézushoz vezető út, 109. o.
A Biblia azokat a mennyei elveket tartalmazza, amelyek minden
valódi siker alapját képezik az egyén és a nemzet számára egyaránt.
Az az ország, ami lehetővé teszi a Biblia szabad terjesztését, megnyitja
az ajtót a nép fejlődése előtt. A Szentírás olvasása által fény ragyog fel
a sötétségben, Isten Igéjét tanulmányozva életadó igazságokra bukkanunk. Ha igyelünk a Szentírás tanításaira, életünket boldogság hatja
át, ami áldást hoz mindazok számára, akikkel kapcsolatba kerülünk.
– Az én életem ma, 24. o.

Április 26., vasárnap – A Szentírás irányadó normája
Jól cselekszünk, ha a Szentírás minden egyes pontját tüzetesen tanulmányozzuk, és kutatjuk Isten mélységeit (1Kor 2:10), amennyiben a
Bibliában nyilvánvalóak. Ugyanis a „titkok az Úréi, a mi Istenünkéi;
a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk és a mi iainké mindörökké...”
(5Móz 29:29). Sátánnak azonban érdeke, hogy megrontsa, összezavarja kutató szellemi erőinket. A bibliai igazságok vizsgálatához hozzávegyül egy kis büszkeség is, úgy, hogy az emberek elvesztik a türelmüket és a kedvüket, ha a Szentírás minden egyes helyét nem tudják
megelégedésükre kimagyarázni. Igen megalázónak tartják beismerni,
hogy nem értik teljesen az ihletett Igét. Nem tudnak türelmesen várni,
míg Isten jónak látja, hogy kinyilatkoztassa nekik igazságát. Azt hiszik,
hogy tehetetlen, emberi bölcsességük elég a Szentírás megértéséhez,
és mivel erre nem képesek, nyíltan tagadják tekintélyét, hatalmát.
Isten mondja: „Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem
a ti utaitok az én utaim... Mert... magasabbak az én utaim utaitoknál...”
(Ésa 55:8–9) Igaz, hogy sok elméletről és tanról általában azt hiszik,
hogy a Bibliából származnak, pedig nem alapulnak a Szentírás tanításain: a valóság az, hogy szöges ellentétben állnak az ihletett kijelentésekkel. Ezek a dolgok okozták számos ember kétkedését és tévelygését.
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Ezekért a hamis tanokért azonban nem vádolhatjuk a Bibliát, hanem
csakis az emberi ferdítéseket. – Jézushoz vezető út, 108. o.
Ha téveszmék kelnek szárnyra, és bibliai igazságként hirdetik
azokat, akkor a Krisztussal kapcsolatban levő hívők a nemes lelkű
béreaiak hoz hasonlóan naponta kutatni fogják az Írásokat, hogy úgy
vannak-e azok. Amikor pedig felfedezik, hogy mit mond az Úr szava,
akkor az igazság oldalán foglalnak állást. Meghallják a jó Pásztor hangját, amint ezt mondja: „Ezen az úton járjatok!” (Ésa 30:21) Így tanulhatjuk meg, hogy a Biblia legyen a tanácsadónk. Ez megóv attól, hogy idegen hangot kövessünk. – Hit, remény, cselekvő szeretet, 86. o.
Isten Igéje igaz ilozó ia és tudomány. Az emberi elképzelések és a
szenzációhajhászó prédikációk kevésbé értékesek. Akik betöltekeztek Isten Igéjével, ugyanolyan egyszerűen fogják bemutatni azt, mint
annak idején Krisztus tette. A világ legnagyobb Tanítómestere a lehető
legegyszerűbb nyelvezetet és a legérthetőbb jelképeket használta…
Az igazság tanítója csak azt mutathatja be hatékonyan, amit ő maga
is tapasztalatból ismer. Jézus Krisztus az igazságot tanította, mivel Ő
maga volt az igazság. Gondolkodása, jelleme, élettapasztalata mindmind benne volt a tanításaiban. Hasonlóképpen szolgái is – az Ige hirdetői személyes tapasztalatot kell, hogy szerezzenek. Legyenek tudatában annak, hogy számukra Krisztus a bölcsesség, a feddhetetlenség, a
szentség és a megváltás. – Counsels to Parents, Teachers, and Students,
433–435. o.
Nagyon hiányzott a mély igetanulmányozás és az elmének az igazság drágaköveivel való megtöltése. Milyen sokat veszítünk mindnyájan, amiért nem vesszük a fáradságot arra, hogy isteni vezetésért imádkozva kutassunk, és így megértsük Isten szent Igéjét! – Szemelvények
Ellen G. White írásaiból, 1. köt., 362. o.

Április 27., hétfő – A Szentírás egysége
Az Ó- és az Újszövetséget Isten aranykapcsa fogja egybe. Váljunk jártassá az Ószövetségben. Világosan föl kell ismernünk az Úr változhatatlanságát. Tanulmányozzuk Isten régi és mai népével való bánásmódját...
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A szorgalmas kutatónál a Szentlélek közreműködésével az igazság megerősödik az értelemben, és bevésődik a szívbe. Ez nem csupán
annak áldására lesz, akinek kifejti az igazságot, és akiért majd számot
kell adnia, hanem maga is bőséges áldásban részesül. Akik Istent teszik
tanácsadójukká, a legbecsesebb aratást érlelik be, amint az Úr Igéjéből
begyűjtik az igazság aranyló szemeit; hiszen a mennyei Tanító áll közvetlenül mellettük. Aki így nyeri el égi minősítését a szolgálatra, igényt
tarthat az azoknak ígért áldására, akik sokakat az igazság útjára vezetnek. – A Te Igéd igazság, 5. köt., 1147. o.
Az ószövetségi történelem az elkövetkezendő nemzedékek tanulságára íródott. Felettébb szükségesek ezek a tanítások. Ez esetben is
Krisztus a Tanítómester, aki népét vezeti, hogy keresse a fentről jövő
bölcsességet, és szerezze meg a feddhetetlenség tanítását, amely menynyei képmásra formálja át a jellemét. A Szentírásban mind az Ó-, mind
pedig az Újtestamentum tanítja az Isten parancsolatai iránti engedelmesség elveit, amelyek az Úr életéhez hasonló élet feltételei, mivel
engedelmesség által részesülünk mennyei természetben, és tanulunk
meg elszakadni a világi kívánságokban rejlő romlottságtól. Ezért kell
tanulmányozni a tanításokat, betartani az aranynál értékesebb parancsolatokat és elveket. Ezeket kell nap mint nap megélnünk. – This Day
With God, 254. o.
A gondolatok Teremtője nagyon sok ember elméjére ugyanazzal a
gondolattal hathat, ám mindenki másképp fejezheti ki ugyanazt anélkül, hogy egymásnak ellentmondanának. Annak, hogy másként látunk
dolgokat, nem kellene kételyt vagy zavart keltenie közöttünk. Ritkán
történik meg, hogy két ember egyformán fejezi ki ugyanazt az igazságot, mivel mindegyikük azokra a vetületekre és sajátosságokra összpontosít, amelyek szerinte önmagához és neveltetéséhez illenek. A nap
sugarai különböző tárgyakra vetődve eltérő dolgokat fognak kiábrázolni. – The Publishing Ministry, 100–101. o.
A Szentírás közeli ismerete élesíti a tisztánlátást, és megerősíti a lelket Sátán támadásaival szemben. A Biblia a lélek kardja, mely minden
esetben legyőzi az ellenfelet. Ez az egyedüli, igaz vezetőnk a hit és a
gyakorlat összes ügyében. Sátán azért gyakorol olyan nagy ellenőrzést
az emberek értelmén és szívén, mert nem teszik Isten szavát tanács-
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adójukká, és nem vetik alá minden útjukat az igaz vizsga próbájának.
Az Ige megmutatja, milyen utat járjunk, hogy a dicsőség gyermekei
legyünk. – Értelem, jellem, egyéniség, 1. köt., 89. o.

Április 28., kedd – A Szentírás tisztasága
Látszólag nagyon sok homályos vagy nehezen érthető rész van, amiket azonban Isten világossá tesz azok előtt, akik a megértésükre törekszenek. Lelkének vezetése nélkül a Szentírást elcsűrik-csavarják, vagy
helytelenül értelmezik. Sokszor haszon nélkül olvassák az emberek a
Bibliát, sőt, határozott kárukra van. Ha Isten Igéjét szent félelem és ima
nélkül nyitjuk fel, ha gondolataink, érzelmeink nem irányulnak őrá, és
nincsenek összhangban akaratával, akkor kétségek lepik el az elménket, és a Szentírás tanulmányozása közben kételyeink megerősödnek.
Az ördög fogva tartja gondolatainkat, és hamis magyarázatokat sugall.
Ha nem törekszenek szóban és tettekben összhangban élni a mennyel,
akkor – ha még olyan tanultak is – állandóan veszélyben forognak, hogy
félreértik a Szentírást, s nem is szabad bíznunk az ő véleményükben.
Akik csupán ellentmondásokat keresnek a Szentírásban, sohasem nyerhetnek lelki látást. Ferde nézeteik miatt a legegyszerűbb és legvilágosabb dolgokban is okot találnak a kételkedésre és hitetlenségre. – Jézushoz vezető út, 110. o.
Ha az elme a Biblia tanulmányozásának kötelességére összpontosít, akkor gyarapodik az ismeret, és az értelmi képességek is fejlődnek. A Szentírás tanulmányozása által fejlődik az elme, és sokkal
kiegyensúlyozottabbá is válik, ha nem a Bibliától távol álló könyvekből szerzi be az információkat. – Counsels to Parents, Teachers, and
Students, 452. o.
Isten Lelke nélkül nem ér semmit az Ige ismerete. Elméleti igazság
– ha nem kíséri a Szentlélek – nem tudja megeleveníteni az ember lelkét, sem megszentelni a szívét. Ha Isten Lelke nem vési be a szívünkbe
az igazságot, hiába ismerjük a Biblia parancsait és ígéreteit, jellemünk
nem alakul át. A Lélek világossága nélkül az ember nem tudja megkülönböztetni az igazságot a tévedéstől, és elbukik Sátán mesteri kísértései nyomán. – Krisztus példázatai, 408. o.
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A vőlegény késése a csalódást, a látszólagos késedelmet szemlélteti, azt, hogy elmúlt az az idő, amikorra az Urat várták. E bizonytalanság közben a felszínes és lagymatag hívők érdeklődése csakhamar
alább hagyott, és erőfeszítésük megcsappant. De azok, akik hite a Biblia
megismerésén nyugodott, sziklán álltak, amit nem tudtak a lábuk alól
elmosni a csalódás hullámai. „Mindannyian elszunnyadtak és aludtak.”
Az egyik csoport közömbösen, hitét feladva, a másik csoport türelmesen, nagyobb világosságra várva. Mintha azonban a próba éjszakáján
az utóbbiak lelkesedése és hitbuzgalma is kissé alább hagyott volna.
A lagymatagok és felszínesek pedig már nem támaszkodhattak testvéreik hitére. Mindegyikük egyedül állt meg vagy bukott el. – A nagy küzdelem, 394. o.

Április 29., szerda – Igét Igével magyarázni
Béreában Pál olyan zsidókat talált, akik készek voltak az általa tanított igazságok felett gondolkozni, azokat megvizsgálni. Lukács tudósítása így szól: „Ezek pedig nemesblelkűek valának a thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az Igét teljes készséggel, naponként
tudakozva az Írásokat, ha úgy vannak-é ezek. Sokan hivének azért
őközülük; sőt, az előkelő görög asszonyok és fér iak közül is nem kevesen.” (Csel 17:11–12)
A béreaiakat nem kötötte előítélet. Készek voltak az apostolok által
hirdetett tanok valódiságát megvizsgálni. Az írásokat kutatták, azonban nem kíváncsiságból, hanem, hogy megtudják, vajon mit tartalmaz
a megígért Messiásra vonatkozóan. Naponta tanulmányozták a Szentírást, és amikor szöveget szöveggel összehasonlítottak, Isten angyalai
mellettük álltak, megvilágosították értelmüket, és fogékonnyá tették
a szívüket. – Az apostolok története, 231. o.
A Szentlélek segítsége nélkül az ember sok igen nehezen érthetőt
talál a Bibliában, mivel hiányzik az isteni megvilágítás. Senki se jöjjön
Isten Szavához a maga útját, akaratát vagy elgondolásait állítva mértékül, hanem csakis szelíd, alázatos, megszentelt lelkülettel. – A Te Igéd
igazság, 7. köt., 919. o.
A Mindenható elégséges bizonyítékot adott Igéjében a maga isteni
jelleméről. Azok a nagy igazságok, amelyek a megváltásunkat érintik,
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világosan feltárulnak az Igében. Isten megígérte a Szentlélek segítségét
mindazoknak, akik őszintén vágynak rá. Az Ő segítségével mindenki
megértheti ezeket az igazságokat. Az Úr erős alapot adott az embernek,
amelyre hite támaszkodhat. (…)
Isten elegendő bizonyítékot adott ahhoz, hogy hinni tudjunk, de
soha nem fogja a hitetlenség minden okát megszüntetni. Aki okot keres
a kételkedésre, fog is találni. Akik pedig addig nem hajlandók Jézusban
hinni és szavának engedelmeskedni, amíg minden akadály és a kétely
minden lehetősége el nem tűnik előlük, azok soha nem fogják megismerni a világosságot. – A nagy küzdelem, 526–527. o.
Emberek részéről az, hogy erőltetett, félig igaz és rejtélyes értelmezést adjanak Isten beszédeinek, olyan tett, amely saját lelküket és másokét is veszélybe sodorja. „Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e
könyv prófétálásának beszédeit hallja: hogy ha valaki ezekhez hozzá
tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra; és ha valaki elvesz
e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet
könyvéből és a szent városból és azokból, amik e könyvben megírattak.” (Jel 22:18–19) Akik emberi belemagyarázással olyan értelmezést
hoznak elő a Szentírásból, amit Krisztus soha nem mondott, meggyengítik erejét és Isten tanító és igyelmeztető hangját hamis bizonysággá
teszik, hogy elkerüljék azt a kényelmetlenséget, ami a menny követelményei iránt való engedelmességből következik. Ezek az emberek helytelen irányba, téves ösvényekre mutató útjelző táblává váltak, amelyek
törvényszegésbe és halálba vezetnek. – A keresztény nevelés alapjai,
386. o.

Április 30., csütörtök – Sola Scriptura és Ellen G. White
Van-e más könyv a Biblián kívül, amely arra tanítja az embereket, hogy
tiszteljék Istent, és engedjenek neki? Milyen más könyv adhat a diákoknak olyan tudományt, amely nemesebbé teheti az embert, amely csodálatosabb történelemmel rendelkezik? Világosan leírja, milyen az igaz
élet, és előre elmondja, milyen következményekkel jár a Jehova törvénye iránti engedetlenség. Senkit sem hagy sötétségben afelől, hogy Isten
mit hagy jóvá, és mit nem. Az Írások tanulmányozása közben megismerkedünk az Úrral, és eljutunk oda, hogy megértjük Krisztushoz való
viszonyunkat, aki az elbukott emberi nemzetség bűneinek hordozója,
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kezesünk és helyettesünk. Ezen igazságok jelenlegi és örök érdekeinket szolgálják. A Biblia a legkiemelkedőbb helyet foglalja el a könyvek
között. Tanulmányozása minden más irodalomnál értékesebb abban,
ahogyan megerősíti a gondolkozást, és kitágítja az ember látásmódját. Pál apostol ezt mondja: „Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen
megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja
az igazságnak beszédét.” (2Tim 2:15) (…) „A teljes írás Istentől ihletett
és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való
nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2Tim 3:14–17) – A keresztény nevelés alapjai, 393. o.
Sátán munkamódszere nem változott, amellyel Isten és Igéje ellen
dolgozik. Ma is éppen olyan ellensége a Szentírásnak, az élet útmutatójának, mint a XVI. században volt. Ma is sokan messze elkanyarodnak a Szentírás tanításaitól és elveitől. Vissza kell térni a nagy protestáns alapelvhez: a Biblia és csakis a Biblia a hit és a kötelesség szabálya.
Az ördög ma is minden hatalmában álló eszközzel igyekszik a lelkiismereti szabadságot megsemmisíteni. Ma újult erővel törekszik a speieri
protestálók által elutasított antikrisztusi hatalom arra, hogy elvesztett
felsőbbségét visszaszerezze. Ma is az a rendíthetetlen hűség a reform
egyedüli lehetősége, amely a reformáció e válságos helyzetében Isten
Igéje iránt megmutatkozott. – A nagy küzdelem, 204. o.
Később azután láttam, hogy Isten jól tudja, Sátán mindent elkövet
az emberiség megsemmisítésére; ezért foglalta az Úr írásba Igéjét, és
ezért nyilatkoztatta ki akaratát olyan világosan, hogy a leggyengébbnek sem kell tévednie. Az Atyának gondja volt rá, hogy egyetlen nemzedékben se sikerüljön az ördögnek vagy angyalainak, eszközeinek vagy
képviselőinek az Ő szent Igéjét megsemmisíteni. Minden más könyvet
megsemmisíthetnek az emberek, ámde a Biblia örökkévaló. S éppen a
végidőben, mikor Sátán csalásai elszaporodnak, annyi számos példány
fog közkézen forogni, hogy mindenki megszerezheti, aki csak akarja,
felfegyverkezhet Sátán megtévesztései és hazug csodái ellen.
Láttam, hogy Isten különösen megőrizte a Bibliát, de abban a korszakban, amikor csak kevés példányban volt meg, egyes tanult fér iak
az Ige némely szavát megváltoztatták abban a hitben, hogy ezáltal könynyebben érthető lesz. A valóságban azonban inkább titokzatossá tették a Szentírást, mert változtatásaiknál hagyományos felfogásaiknak
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megfelelő kifejezéseket használtak, melyek az addig meggyökeresedett
nézeteikhez alkalmazkodtak. Isten Igéje egész, tökéletes lánc, amelynek egyik szeme a másikba kapcsolódik, és azt magyarázza. Az igazság
hűséges kutatóinak nem kell tévedniük, mert a Mindenható szava nem
csak érthetően és világosan ismerteti az élet útját, hanem Szentlelke
a vezetője az őszinte lelkeknek, hogy megérthessék az élet útját, ami
abban van. – Tapasztalatok és látomások, 220. o.

Május 1., péntek – További tanulmányozásra
Előtted az élet, „Bibliatanítás és tanulmányozás” című fejezet.

