12.
Nehezebb igeszakaszok
megfejtése

Június 13., szombat délután
Az ember vallásos tapasztalatának természetéről azon könyvek jellege árulkodik, amelyeket szabadidejében olvas. Ha az i jak egészséges
elmével és szilárd keresztény elvekkel akarnak rendelkezni, akkor az
Ige által közösségben kell élniük Istennel. A Biblia megmutatja a Krisztus által felkínált szabadulás útját, és útjelzőként szolgál az emelkedett és jobb életvitel felé. A legérdekesebb történeteket és életrajzokat
mutatja be, amelyeket valaha emberek írtak. Akinek a képzelőerejét
nem rontotta meg a ikció által született irodalom, az a Bibliát a legérdekesebb könyvnek fogja találni. – The Youth’s Instructor, 1902. október 9.
Ha Isten Igéjétől elfordulunk, és csakis Isten Lelkét nélkülöző emberek írásait olvassuk, akkor az értelmünk nem fejlődik; nem fogja fel az
örök igazságok mélységes, átfogó elveit, és csupán a megszokott dolgok
megértésére válik alkalmassá; a végtelen dolgok utáni vágya csökken,
a képességei beszűkülnek, és egy bizonyos idő után képtelenek tágulni.
– Krisztus példázatai, 41. o.
Krisztus első eljövetele előtt és az esemény bekövetkeztekor is furcsa elméletekkel álltak elő a vallási tanítók, és olyan mértékben keverték az igazságot a hazugsággal, hogy tanításaik tejesen megtévesztőek
voltak, és a lelkeket elszakították az Úrtól, miközben látszatra Isten
igazi imádóinak tűntek. Az utolsó napokban hasonló állapotok lesznek
majd a társadalomban, és akik eltávolodnak a hittől, különböző emberi
véleményeket kevernek a hitükhöz. Kritizálni fogják a Bibliát. Vajon
a gyülekezetek szolgálattevői nem ugyanezt teszik, azt állítva, hogy a
Szentírás következetlen és ellentmondásos? A baj az, hogy az emberek
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ugyanúgy járnak el, mint Krisztus idejében – emberi tanokat hirdetnek.
A vallási vezetők abban a helyzetben vannak, mint a farizeusok, akikhez így szólt Jézus: „nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek
hatalmát” (Mt 22:29). Szavai olyan emberekhez szóltak, akiket a nép
tanítóinak tartottak, és az Írásokat magyarázva tanítottak másokat.
– This Day Whit God, 164. o.
Azok közül, akik a korunknak szóló igazságot hirdetik, egyesek
olyan kevés bibliai ismerettel rendelkeznek, hogy nehezükre esik egy
szöveget a Szentírásból, emlékezetből helyesen idézni. Ügyetlen viselkedésükkel, tévedéseikkel bűnt követnek el Isten ellen. Elferdítik az
Írást, és olyan szövegekre hivatkoznak, amelyek nem is szerepelnek
a Bibliában.
Némelyek úgy vélik, hogy a műveltség vagy az Írás alapos ismerete
csekély jelentőséggel bír, ha az ember egyébként a Szentlélek birtokában van. Isten azonban soha nem adja a Szentlelket a tudatlanság szentesítésére. Megszánja és megáldja azokat, akiknek helyzete olyan, hogy
lehetetlen megszerezniük a képzést – néha leereszkedik, hogy erejével kipótolja gyengeségeiket. Mindazonáltal kötelességük, hogy Igéjét
kutassák. A tudományos ismeret hiánya nem mentség a Bibliatanulmányozás elhanyagolására, mert az isteni Igék elég világosak ahhoz, hogy
még a legtudatlanabbak is megértsék. – Az evangélium szolgái, 105. o.

Június 14., vasárnap – A látszólagos ellentmondások
lehetséges okai
A zsidóknak a rendelkezésére állt az Írás, ami Krisztusról tett bizonyságot, mégsem voltak képesek felfedezni Őt a Szentírásban. Bár nekünk
is a rendelkezésünkre áll mind az Ó-, mind az Újtestamentum, az emberek félremagyarázzák az Írásokat, hogy ezzel megkerülhessék az igazságot. Írásmagyarázatukkal a farizeusokhoz hasonlóan emberi szokásokat és hagyományokat tanítanak Isten parancsai helyett. Krisztus
korában a vallási vezetők olyan sok emberi elgondolást állítottak a nép
elé, hogy Jézus tanításai teljesen szembehelyezkedtek elméleteikkel és
gyakorlatukkal. A Hegyibeszédben Jézus gyakorlatilag ellentmondott
az írástudók és farizeusok önigazult tanításainak. Ezek az emberek
hamis képet mutattak be Istenről; azt hirdették, Ő kegyetlen kényúr,
aki képtelen az irgalomra, szánalomra és szeretetre. Egyre csak a sza-
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bályokat és a hagyományokat hajtogatták, amelyek állításuk szerint
Istentől származnak, miközben azzal próbáltak tekintélyt szerezni a
szabályrendszernek, hogy kijelentették: „Így szól az Úr.” Azt állították,
hogy ismerik és imádják az igaz Istent, holott helytelenül képviselték
Őt. Pedig a Fiú által bemutatott isteni jellem hatalmas ajándékot jelentett a világ számára. Jézus Krisztus mindent megtett annak érdekében, hogy eltávolítsa Sátán szándékosan hamis tanításait, és az emberben helyreállítsa az Isten szeretete iránti bizalmat. Azt tanította az
embernek, hogy a világegyetem mindenható Urát a következő névvel
illesse: „Mi Atyánk.” Ez a név mutatja be Isten viszonyulását hozzánk,
és ha őszinte emberi szívből származik, akkor kellemes zeneként hangzik a Mindenható előtt. Krisztus egy új és élő úton át vezet a mennyei
trón elé, hogy bemutassa Isten atyai szeretetét irántunk. – The Advent
Review and Sabbath Herald, 1894. szeptember 11.
Sátán képes arra, hogy kétségeket sugalljon az Isten küldte bizonyságtételekkel szemben. Sokan erélynek tartják, az értelem jelének, ha
hitetlenek, kételkedők és a szavak értelmének kiforgatói. Aki kételkedni akar, bőségesen talál rá alkalmat. Istennek nem szándéka, hogy
eltávolítsa a kétely utolsó árnyékát is. Bizonyítékot ad, amelyet körültekintően, alázatos és tanítható szívvel kell megvizsgálnunk. Mindenki
döntsön a bizonyíték súlya szerint. Az őszinte gondolkodású embernek
Isten elég bizonyítékot szolgáltat, de aki elfordul a érvektől, mert véges
értelme nem foghat fel néhány dolgot, az a hitetlenség, a kérdéseken
rágódás, a kételyek hideg légkörében marad, a hite pedig hajótörést
szenved. – Bizonyságtételek, 5. köt., 675. o.
Akik közömbösen és fél szívvel dolgoznak, azok sohasem aratnak
sikert. Fiataloknak és öregeknek olvasniuk kell Isten Igéit, de ne csak
olvassák, hanem komoly szorgalommal, áhítattal, hittel mélyedjenek el
kutatásában. Akkor megtalálják a rejtett kincset, mert az Úr megeleveníti az értelmüket. – Üzenet az i júságnak, 259. o.

Június 15., hétfő – Őszintén és körültekintően álljunk
a nehézségekhez!
Légy óvatos, amikor magyarázod a Szentírást! Olvasd nyitott szívvel,
és légy kész befogadni Isten Igéjét, s akkor olyan mennyei világosság
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árad rád, amely még az egyszerű embernek is megértést kínál. Nem a
gyenge felfogású személyekről van itt szó, hanem arról, aki nem képzeli
magát bölcsebbnek és tehetségesebbnek annál, ami valójában, és aki
nem sajátságos és független módon próbál az igazi ismeretnél magasabb szintű tudásra eljutni. – This Day Whit God, 43. o.
A Szentlélek irányítása nélkül mindig az a veszély fenyeget, hogy
nagyot csavarunk a Szentíráson, vagy pedig félremagyarázzuk azt.
Sokan olvassák a Bibliát, még sincs semmi hasznuk belőle. Sőt, sok
esetben ártalmukra válik. Ha tiszteletlenül és ima nélkül nyitjuk meg
Isten szavát, ha a gondolataink és szeretetünk nem csügg Istenen vagy
nincs összhangban vele, akkor kétely felhőzi be az értelmünket. A Biblia ilyképpen való tanulmányozása csak a kételkedő bölcseletet növeli.
Az ellenség veszi át a gondolatok fölött a vezető szerepet, és felemás
magyarázatokat sugall.
Ha valaki nem törekszik szóban és tettben Istennel összhangban
élni, akkor, ha még annyira tanult ember is, könnyűszerrel melléfoghat, a magyarázatai pedig megbízhatatlanok lesznek. De ha őszintén
keressük Isten akaratát, akkor a Szentlélek életünk elveivé teszi az Ige
szabályait, felírja azokat lelkünk tábláira. Csak azok remélhetik a Lélek
további felvilágosítását, akik követik a már elnyert fényt. Erről beszélt
Krisztus: „Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e
tudományról, vajon Istentől van-é, vagy én magamtól szólok?” (Jn 7:17)
– Bizonyságtételek, 5. köt., 104–105. o.
Az igazság megértésének világossága egyenes arányban lesz Isten
szavának megértésével. Aki imával, erős igyelemmel olvassa a Szentírást, világos felfogást és megbízható ítélőképességet fog nyerni, mintha
csak Istenhez fordulásával magasabb szellemi színvonalra jutott volna.
Olvassuk igyelemmel! Nem biztonságos úgy fordulnunk el a Szentírástól, hogy csupán hanyagul olvassuk szent oldalait... Fegyelmezzük
értelmünket az elé állított magas feladatra, s tanulmányozzuk határozott érdeklődéssel, hogy meg tudjuk érteni isteni igazságát. Akik ezt
cselekszik, meglepetten tapasztalják, hogy milyen sokat képes felfogni
az ész.
Az emlékezet fegyelmezése segíti az értelmet. Az értelmet fegyelmezni kell. Ne hagyjuk elkalandozni. Neveljük rá, hogy a Szentíráson
és nemes, felemelő tárgyakon időzzön. Szentírásszövegeket, egész feje-
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zeteket kívülről is meg lehet tanulni és elismételni, amikor Sátán betör
a kísértéseivel. Ésaiás 58. fejezete nagyon alkalmas erre a célra. Falazzuk körül lelkünket Isten Lelke ihletésének korlátozásaival és utasításaival. – Értelem, jellem, egyéniség, 1. köt., 95. o.

Június 16., kedd – Alázattal kezeljük a nehézségeket!
Isten Igéje igazság, világosság és lábaink ösvényének szövétneke (vö.
Zsolt 119:105), hogy minden léptünket Isten városának kapui felé
terelje. Ezért tett Sátán olyan ádáz erőfeszítéseket, hogy elzárja az Úr
megváltottai elől a részükre mutatott utat. Nem tehetjük azt, hogy
elképzeléseinket a Bibliához visszük, majd olyan középpontot formálunk azokból, amely körül az igazságnak kell forognia. Az elgondolásainkat le kell tennünk, amikor kutatni kezdjük, és alázatos, szelíd szívvel, Krisztusban elrejtett énnel, őszinte imával Istentől kell bölcsességet
kérnünk. Éreznünk kell, hogy szükséges megismernünk Isten kinyilatkoztatott akaratát, mivel személyes, örök jólétünket érinti. A Biblia olyan könyvtár, amely által megismerhetjük az örök élethez vezető
utat. Minden egyéb dolognál jobban kell vágyakoznunk arra, hogy megismerhessük Isten akaratát és útjait (vö. Zsolt 25:4–5). Ne azzal a céllal kutassuk az Írást, hogy olyan szövegrészeket találjunk, amelyekkel saját elméleteinket bizonyítjuk, mivel Isten Igéje kijelenti, hogy ez
nem más, mint az Írások elcsűrése-csavarása a saját vesztünkre (vö.
2Pt 3:15–16). Minden előítélettől meg kell szabadulnunk, és imádságos
lélekkel közelítve jöjjünk Isten Igéjének kutatására. – A keresztény nevelés alapjai, 307. o.
Isten azt akarja, hogy az ember vegye igénybe érvelő készségét. Mint
semmi más tudomány, a Biblia tanulmányozása megerősíti és magasztossá teszi a gondolkodást. Ez a lehető legkitűnőbb szellemi és lelki
gyakorlat az ember számára. Másrészt őrizkedjünk az ész istenítésétől,
mert emberi gyöngeségeknek és nyomorúságnak alávetett.
Ha nem akarjuk, hogy a Szentírás ködös legyen előttünk, és még a
legegyszerűbb igazságokat sem értsük teljesen, akkor tegyünk szert
gyermeki egyszerűségre és hitre, tanítható lelkületre, s kérjük a Szentlélek segítségét. Isten hatalmának és bölcsességének tudata, tehetetlenségünk belátása – mivel képtelenek vagyunk felfogni a Mindenható
nagyságát – késztessen minket alázatra. Úgy nyissuk ki az Igét, mintha
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Isten jelenlétébe lépnénk, szent félelemmel és tisztelettel. Ismerjük el
a felsőbbrendű lény tekintélyét. Szívünk, értelmünk hajoljon meg a
mindenható VAGYOK előtt.
Ha elismerjük gyarló voltunkat és teljes függőségünket Istentől,
csak akkor fogunk növekedni az igazi ismeretben. Aki úgy közeledik a
Bibliához, hogy imádkozó lelkülettel fogadja el tanításait, és tanulmányozni szeretné az Igében elhangzó isteni kijelentéseket, az mennyei
világosságot nyer. Számos dolog tűnik nehezen érthetőnek és homályosnak, de ezeket Isten egyszerűen érthetővé teszi azok számára, akik
szeretnének megértést nyerni. – Bizonyságtételek, 5. köt., 703–704. o.

Június 17., szerda – Eltökéltség és türelem
Aki az isteni igazságokat kezeli, a legünnepélyesebb és legszentebb
munkára vállalkozott, mivel kutatásai során helyes világosságot és
ismeretet kell szereznie azért, hogy továbbadhassa azokat az igazságot
még nem ismerőknek. A nevelés lényegében olyan gondolatok elsajátítása, amelyek világosságot és igazságot jelentenek. Aki szorgalommal
és türelemmel tanulmányozza a Szentírást, és félretesz minden előítéletet, az igazi ismeretre fog szert tenni. Ámde nagyon könnyű félremagyarázni a Szentírást, első látszatra helyesen hangsúlyozni bizonyos szakaszokat, amelyek azonban alaposabb tanulmányozás során
hamisnak bizonyulnak. A Szentírás megértése érdekében, ha szöveget szöveggel vet össze, az igazság igazi keresője megtalálja azt a kulcsot, amely megnyitja az isteni Ige megértésének tárházát. És akkor
rájön, hogy korábbi elképzelései nem állják ki a próbát, és ha továbbra
is azokra hagyatkozik, akkor tulajdonképpen hazugságot kever az igazsághoz. – This Day Whit God, 43. o.
Előfordul, hogy értelmes, művelt emberek nem értik a Szentírás
egy-egy részét, ugyanakkor tanulatlan emberek, akiknek gondolkodása gyengének és csiszolatlannak látszik, felfogják igazságait. Erőt
és vigasztalást találnak olyan részekben, amelyeket az okosok titokzatosnak tartanak, vagy mint lényegtelent mellőznek. Miért van ez
így? Megmagyarázták nekem, hogy az utóbbiak nem támaszkodnak a
maguk eszére, hanem a fényforráshoz fordulnak. Ahhoz, aki a Szentírást ihlette. Alázatos szívvel kérik és kapják a bölcsességet. A Bibliában még mindig az igazság bányáira lelhetünk. Aki őszintén keres, rájuk
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bukkanhat. Krisztus mezőn elrejtett kincshez hasonlította az igazságot. Nem a felszínen hever, utána kell ásnunk. S a felfedezés sikere nem
annyira szellemi képesség ünktől függ, hanem szívünk alázatától és a
hittől, amellyel megragadjuk Isten segítségét. – A Szentlélek eljő reátok,
103. o.
Isten szeretné megismertetni igazságait mindazokkal, akik vallják,
hogy hiszik az Igében rejlő tanításokat. Kitartó hűségük gazdag jutalomban részesül: „Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő
országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei népének.” (Dn
7:27)
Éppen ezért ne szűnjünk meg jót cselekedni. Szívünket vessük alá
teljes mértékben a nagy misszionárius Orvos igei tanításainak. Olyan
erővel fogjuk tudni hirdetni Krisztus ismeretét, amilyen mértékben
hisszük az üzenetet. Isten munkatársaivá kell válnunk, és mindenkor
az Úr munkáját végeznünk…
A Mestert szolgálva kell élnünk. Isten szolgái vagyunk. Krisztus egyházának tagjai a folyamatos szolgálat és a Példaképük iránti teljes engedelmesség mintáját mutassák be. – Sons and Daughters of God, 265. o.

Június 18., csütörtök – A nehezen érthető szakaszokkal
óvatosan és imádságos szívvel bánjunk!
Mindannyian tanulmányozzátok az Igét! Senki se terhelje meg annyira
a szívét, hogy már ne legyen képes igyelemmel kísérni Krisztus értékes tanításait…
Isten Igéjét még fele mértékben sem értik meg. Ha mindenki lelki
böjtöt hirdetne, kitartó imával tanulmányozná az Igét, és csak olyan
könyveket olvasna, amelyek segítenek még jobban megérteni az Írást,
akkor Isten népe sokkal jobb egészségnek és lelkierőnek örülhetne,
sokkal több ismerettel és lelki megértéssel rendelkezne. Szükség keresnünk Istent, és meg kell találnunk Őt lelkünk számára. Szükséges a szívünkben őriznünk Őt, mint állandó vendégünket és kísérőnket. Sosem
szabad elszakadnunk tőle.
Minden lélek nagy előjoga, hogy Krisztusban egyesülhet Istennel. Ennek érdekében azonban szelídnek és alázatosnak kell lennünk.
Továbbá pedig legyünk engedelmesek és nyitottak a tanulásra. Soroltassunk mi is azok közé, akik komoly imával és a tanultak hűséges gya-
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korlásával biztosítják maguknak a szeretet által munkálkodó és lelket
megújító hitet. – This Day Whit God, 150. o.
Engedjétek, hogy az Ige legyen a vezérelvetek! Megtanít benneteket választékos és nagylelkű viselkedésre, valamint hibátlan ítélőképességre. Tanulmányozzátok az Igét! Amikor nem tudjátok, mitévők
legyetek, keressétek az Igében azokat az utasításokat, amelyek a ti esetetekre érvényesek. Kérjétek az Úr vezetését. Sose tegyetek olyat, amit
tilt Isten Igéje, ellenben igyekezzetek mindenkor az elvárásai szerint
járni. „Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a
ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam.” (Jn
5:39) – The Upward Look, 87. o.
Akik csupán ellentmondásokat keresnek a Szentírásban, sohasem
nyerhetnek lelki meglátást. Ferde nézeteik következtében a legegyszerűbb és legvilágosabb dolgokban is okot találnak a kételkedésre
és hitetlenségre. Aki viszont tisztelettel tekint Isten Igéjére, és igyekszik engedelmeskedni az Úrnak, annak az élete teljesen megváltozik.
Hódolattal és csodálattal tekint a felfedezett igazságok magasztos jellegére. A hasonló emberek vonzódnak egymáshoz és értékelik egymást.
A szentség szentséggel társul, a hit pedig hittel. Az alázatos szív és az
őszinte, kutató elme számára a Biblia tele van világossággal és tudománnyal. Akik ilyen lelkületben közelednek az Írásokhoz, a próféták és
az apostolok társaságába lépnek. Lelkületük pedig hasonló Krisztushoz, és vágyakoznak egységben lenni Ővele. – Bizonyságtételek, 5. köt.,
705. o.
Az otthonban, a gyülekezetben és a misszióterületen egyaránt imára
van szükség. A komoly ima hatékonysága kevéssé ismert. Ha a gyülekezet hűségesen imádkozna, akkor nem lenne elmarasztalható annyi
mindenben, mert a hűséges ima gazdag áldásokat eredményez.
Amikor a gyülekezet ráébred szent elhívatására, akkor majd sokkal
több odaadó és gyümölcsöző ima megy fel a mennybe, amely azt kéri,
hogy a Szentlélek mutassa meg Isten népének a lelkek megmentésére
irányuló kötelességét. Biztos ígéretünk van arra nézve, hogy Isten minden kereső lelket magához von. – Szemelvények, 1. köt., 116. o.
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Június 19., péntek – További tanulmányozásra
A keresztény nevelés alapjai: „Igazi nevelés” című fejezet; Üzenet az i júságnak: „Kitartó törekvés a Bibliatanulásban” című fejezet.

