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ELŐSZÓ

Az e negyedévre szóló szombatiskolai tanulmányok Pál apostol életéről szól-
nak. (Héber neve Saulus volt. Megtérése után Pál lett a neve, és a pogányokért 
való munkára küldetett.) Függetlenül az ő megnevezésétől, mi az ami nagyon 
megragadja az embert, ha Isten eme emberének életét szemléljük? 

„Nem volt ezen a földön még egy ilyen ember, aki Krisztusnak komolyabb, 
határozottabb, és önfeláldozóbb követője lett volna, mint Pál apostol. Egyike 
volt a világ legnagyobb tanítóinak. Átszelte a tengereket, utazott közelre s tá-
volra, egészen addig, míg a világ nagy része meg nem tanulta ajkairól Krisztus 
keresztjének a történetét. Égető vágy volt benne arra, hogy a veszendő emberek-
nek elvigye az Üdvözítő szeretetén keresztüli igazság ismeretét. Egész lelkében 
elkötelezte magát a szolgálat munkájára; s olyan alázatos odaadással végezte 
munkáját, hogy ne legyen terhére a gyülekezeteknek, amelyeket szegénység 
nyomasztott… 

Mint az evangélium munkása, Pál igényelhetett volna támogatást, ahelyett, 
hogy saját magát tartotta fenn; de lemondott erről a jogáról. Bár egészsége 
gyenge volt, mégis egész nap dolgozott, szolgálva Krisztus művében, s azután 
az éjszaka nagy részében, sokszor reggelig szorgalmasan fáradozott a maga 
megélhetéséért, de még a mások szükségleteiért is. Az apostol jó példát adott 
a keresztényi szolgálat tisztelettudó buzgalmában is. Mialatt így prédikált és 
dolgozott, bemutatta a kereszténység legmagasabb színvonalát.” – LP 100, 101.  

„Pál apostol leveleiben nem időzött a saját megpróbáltatásain, csak alka-
lomadtán engedett bepillantást a Krisztus ügyéért folytatott küzdelmeibe és 
szenvedéseibe. A megkorbácsolásokat és bebörtönzéseket, a hideget, éhséget 
és szomjúságot, veszedelmeket szárazon és vízen, városban és pusztában, úgy a 
saját népe, mint a pogányok között és a hamis atyafiak között – mindent eltűrt 
az igazságért… 

Az állandó szembenállás viharai, az ellenségei tiltakozó kiáltozása és a ba-
rátok  elvesztése közepette a rettenthetetlen apostol időnként szinte elvesztette 
a bátorságát. De ekkor visszanézett a Golgotára, s új lelkesedéssel indult előre, 
hogy terjessze a Megfeszített ismeretét. Csak azon a véráztatta ösvényen járt, 
amelyet már előtte Krisztus kitaposott. Nem akarta feladni a küzdelmet egészen 
addig, amíg le nem tehette fegyverzetét Üdvözítője lábaihoz…

Évszázadok múltak el azóta, hogy az apostol befejezte munkáját; de az ő 
munkálkodásának története és Krisztusért hozott áldozata az egyház legérté-
kesebb kincsei között van. Ezt a Szentlélek ihletésére azért jegyezték fel, hogy 
Krisztus követőit minden korban késztesse nagyobb buzgóságra és hűségre 
Mesterük művében.” – LP 147, 148. Legyen ez mindannyiunk célja!

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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2013. július 6.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Központ részére Kínában

Kedves testvérek és testvérnők a hitben és a 
Krisztusban való áldott reménységben!

A Dél Kínai területen élő testvéreink nevé-
ben fordulunk hozzátok a Szombati Bibliai Ta-
nulmányokon keresztül – ami eszköz az igazság 
hirdetésére – hogy egy felhívást intézzünk hoz-
zátok, támogassátok bőkezű adományaitokkal 
Dél Kínában a harmadik angyal üzenete hirdeté-
sének előrehaladását.

Az egész világ megnyílik az evangélium előtt… 
Japánból, Kínából és Indiából, saját földrészünk sötét orszá-
gaiból és világunk minden részéből hallatszik a bűntől lesújtott szívek kiáltása a 
szeretet Istenének ismerete után. Milliók és milliók sohasem hallottak Istenről és 
szeretetéről úgy, amint Krisztusban megnyilatkozott, holott joguk van ezeknek az 
ismereteknek az elnyeréséhez. Velünk egyenlő részük van a Megváltó kegyelméből. 
Rajtunk áll – akik elnyertük ezeket az ismereteket gyermekeinkkel együtt – hogy 
kiáltásukra felelünk-e vagy sem.” – EÉ 260, 261. 

2000-ben volt az, amikor az advent hívők egy csoportja ellátogatott Kínába, 
hogy tudtul adja, létezik egy egyház, amelyet Hetednap Adventista Reformmozga-
lomnak hívnak, amely megtartja Isten parancsolatait, és Jézus hitével bír. Ugyan-
azon évben még meg is szerveződtek. Most ott van egy Terület 173 taggal. Mivel 
az Kínában egy nyitott terület – (Kínában vannak olyan területek, ahova idegenek 
nem léphetnek be) – a legmegfelelőbb hely a szemináriumok tartására. De mivel 
nekünk ott nincs egyházi tulajdonunk, a gyülekezetek és csoportok magánlaká-
sokban gyűlnek össze. Testvérnőink egyike felajánlotta az ő házának egy részét, 
amelyet tábori összejövetelek helyéül használtunk, sőt a Terület, és éppen úgy az 
Unió központjaként is. A munka fejlődése miatt szükségesnek és létfontosságúnak 
tartottuk, hogy legyen saját gyülekezeti tulajdonunk. Most a mi (Dél Kínai) Terü-
letünk vásárolt egy földterületet vidéken, és gyűjtöttünk valamennyi pénzt is össze, 
hogy oda megépítsük a mi Területünk központi épületét.  

Felhívunk minden szombatiskolai tanulót arra, hogy segítsetek nekünk e 
vállalkozásban! Jutalmazza meg Isten gazdagon az Ő művére adott önkéntes ado-
mányaitokat! Előre is köszönjük nagylelkű hozzájárulásotokat ezen méltó tervhez.

Szeretettel küldjük üdvözletünket!  
 

Testvéreitek Kínából
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551. tanulmány - saUlUs MeGtéRése

SAULUS MEGTÉRÉSE
„Mert ő [Saulus] nékem választott edényem, hogy hordozza az én 

nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt. Mert én megmuta-
tom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni” (Apcs 9:15, 16).

„[Saulus] ismerte a Szent Iratokat, s megtérése után szent fény világította 
be a Jézusra vonatkozó próféciákat, ez tette lehetővé számára, hogy tisztán és 
félelem nélkül mutassa be az igazságot, és helyesbítse a Szentírás sok elferdí-
tett magyarázatát.” – 1SG 92. 
Javasolt olvasmány: Tapasztalatok és Látomások, 163 – 171. (István halála, Saulus 

megtérése, A zsidók elhatározzák, hogy Pált megölik)

Vasárnap   június 30.
1. A VEZETŐ DIAKÓNUS
a. Hogyan használta fel az Úr Istvánt hatékony eszközként az első ke-

resztény gyülekezetben? Apcs 6:2-8. 

„A gyülekezet… hét férfiút választott ki, akik teljesek voltak a hitben és 
Isten Lelkének bölcsességében, hogy elvégezzék a műben felmerülő felada-
tokat. Először Istvánt választották meg, aki zsidó születésű és vallású volt, de 
beszélte a görög nyelvet, és ismerte a görögök szokásait és életmódját. Ezért 
őt tekintették a legalkalmasabb személynek, hogy az élen álljon, és felügyel-
jen az özvegyeknek, árváknak, és az arra rászoruló szegények részére kijelölt 
pénzösszeg kifizetésére…

A hét kiválasztott férfiút ünnepélyesen felavatták kötelességeik teljesí-
tésére ima és kézrátétel által. Azokat, akiket így szenteltek fel, nem zárták 
el attól, hogy hitigazságokat tanítsanak. Ellenkezőleg, a feljegyzés szerint 
’István pedig teljes lévén hittel és erővel, nagy csodákat és jeleket cselekedett 
a nép között’ (Apcs 6:8)… Megfontolt ítélőképességű józan gondolkodású 
férfiak voltak, akiket alkalmasaknak láttak a nehéz ügyek, a zúgolódás vagy 
a féltékenység eseteinek a megoldására.” – 3SP 292, 293.  
b. István mely tulajdonsága keltette fel a zsidók haragját? Apcs 6:9-14.

2013. július 6.
Szombat

Napnyugta: H  20:41
  Ro 21:02

1. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 6:2-8.
Apcs 6:2  Annak okáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: Nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk és az asztalok körül szolgáljunk.Apcs 6:3  Válasszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek [jó] bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk.Apcs 6:4  Mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az igehirdetés szolgálatában.Apcs 6:5  És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szent Lélekkel teljes férfiú vala, Filepet, Prokhórust, Nikánórt, Timónt, Párménást és Nikolaust, ki Antiókhiából való prozelitus vala;Apcs 6:6  Kiket állatának az apostolok elébe; és miután imádkoztak, kezeiket reájuk veték.Apcs 6:7  És az Isten igéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet.Apcs 6:8  István pedig teljes lévén hittel és erővel, nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között.

Apostolok cselekedetei 6: 9-14.
Apcs 6:9  Előállának azonban némelyek ahhoz a zsinagógához tartozók közül, mely a szabadosokénak, cirénebeliekének, alexandriabeliekének és a Ciliciából és Ázsiából valókénak neveztetett, kik Istvánnal vetekednek vala.Apcs 6:10  De nem állhattak ellene a bölcsességnek és a Léleknek, mely által szól vala.Apcs 6:11  Akkor felbujtottak valami embereket, kik mondának: Hallottuk őt káromló beszédeket szólni Mózes ellen és az Isten ellen.Apcs 6:12  És felzendíték a népet, a véneket és az írástudókat; és reá rohanván, magukkal ragadák őt, és vivék a tanács elé;Apcs 6:13  És állatának hamis tanúkat, kik mondának: Ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni e szent hely ellen és a törvény ellen:Apcs 6:14  Mert hallottuk, amint azt mondá, hogy az a názáreti Jézus ezt a helyet elrontja, és megváltoztatja a cerimóniákat, melyeket adott nékünk Mózes.
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Hétfő   július 1.
2. EGY FELEJTHETETLEN HALÁLESET
a. Milyen szembetűnő különbség nyilvánult meg István és a Magas Tanács 

lelkületében, amikor bizonyságot tett előttük a Jézusban való hitéről és 
Izráel lázadó magatartásáról a történelemben? Apcs 6:15; 7:54-60.

b. Ki van megnevezve, aki jelen volt ezen az eseményen, és mindent 
feljegyzett, s később önmagát bűnrészesnek nevezte István megkö-
vezésében? Apcs 7:58; 22:20    

„István vértanúhalála az összes szemtanúra nagy hatást tett. Sokan visz-
szaemlékeztek az arcáról sugárzó mennyei fényre, szavaira, melyek szívüket 
érintették és bizonyságot tettek az általa hirdetett igazságról. Halála nagy 
vesztesége volt a gyülekezetnek, de Saulus megtérését eredményezte, aki 
nem tudta többé kitörölni emlékezetéből a vértanú hitét, kitartását és azt a 
dicsőséget, melyet arca visszatükrözött.” – AT 69.
c. Követve zsidó társai megszokott gondolkodásmódját, mire fordítot-

ta Saulus az ő képességeit, s erejét István halála után? Apcs 8:1-3.

„(Saulus) pogány városban született római állampolgár, zsidó férfiú volt, 
nemcsak származása, hanem egy életen át tartó kiképzése, hazafias buzgal-
ma és vallási meggyőződése által is. A legkitűnőbb rabbik nevelték Jeruzsá-
lemben, és megtanították a törvényekre és az atyák hagyományaira. Tárzusi 
Saulus teljes volt a nemzeti büszkeségében és előítéletekben…

Júdea teológiai (hittudományi) iskoláiban Isten Igéjét félretették az em-
beri elgondolások kedvéért. A rabbik hagyományai és magyarázatai meg-
fosztották erejétől a Szentírást. Önfelmagasztalás, uralomvágy, vakbuzgóság, 
dölyfös büszkeség alkották tanítók alapelveit és indítékait.

A rabbik kérkedtek felsőbbrendűségükkel nemcsak más országok népei 
előtt, hanem saját népük előtt is. Római elnyomóik iránt féktelen gyűlöletet 
éreztek, és azt az elhatározást ápolták magukban, hogy nemzeti felsőbbsé-
güket fegyveres erővel szerzik vissza. Jézus követőinek békeüzenete annyira 
ellentétben állt becsvágyó érveikkel, hogy gyűlölték és halálra adták őket. 
Az üldözések legádázabb és legkérlelhetetlenebb irányítója és végrehajtója 
Saulus volt.” – EÉ 61, 62. 

Apostolok cselekedetei 6: 15.
 És szemeiket reá vetvén a tanácsban ülők mindnyájan, [olyannak] láták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját.

Apostolok cselekedetei 7:54-60.
Apcs 7:54  Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködnek és fogaikat csikorgatják vala ő ellene.Apcs 7:55  Mivel pedig teljes vala Szent Lélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől,Apcs 7:56  És monda: Íme látom az egeket megnyílni, és az embernek Fiát az Isten jobbja felől állani.Apcs 7:57  Felkiáltván pedig nagy fennszóval, füleiket bédugák, és egy akarattal reá rohanának;Apcs 7:58  És kiűzvén a városon kívül, megkövezék: a tanúbizonyságok pedig felsőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le.Apcs 7:59  Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet!Apcs 7:60  Térdre esvén pedig, nagy fennszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék.

Apostolok cselekedetei 7:58.
És kiűzvén a városon kívül, megkövezék: a tanúbizonyságok pedig felsőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le.

Apostolok cselekedetei 22:20.
És mikor ama te mártírodnak, Istvánnak vére kiontaték, én is ott állék és helyeslém az ő megöletését, és őrizém azoknak köntösét, akik őt megölték.

Apostolok cselekedetei 8:1-3.
Apcs 8:1  Saulus pedig szintén javallta az ő megöletését. És támada azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlának Júdeának és Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve.Apcs 8:2  Istvánt pedig eltakaríták kegyes férfiak, és nagy sírást tőnek ő rajta.Apcs 8:3  Saulus pedig pusztítá az anyaszentegyházat, házról-házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöcbe veti vala.
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771. tanulmány - saUlUs MeGtéRése

Kedd  július 2.
3. A LELKIISMERETFURDALÁS
a. Hogyan reagáltak a gyülekezet hívői Saulus üldözésére és dühvel teli 

lépéseire? Apcs 8:3, 4; 9:1, 2. Mi volt mindig az ő mélyen elkötelezett 
célja, egészen ifjúságától fogva? Apcs 23:1; Zsid 13:18.     

„Úgy tekintettek [Saulusra], mint sokat ígérő férfiúra, és az ősrégi hit lel-
kes védőjére.” – EÉ 62.
b. Amikor őszintén vágyunk arra, hogy Istent kövessük, mit mutat 

meg Jézus, amikor rosszat teszünk, amiért végül is kényelmetlenül, 
nyomasztóan érezzük magunkat? Jn 16:7, 8.  

„Krisztus iránti szeretetünk összhangban van bűntudatunk mértékével és 
a törvény általi bűn ismeretünk nagyságával.” – FW 96.

„Lehet, hogy lelkiismeretes vagy és hogy bánt lelkiismereted, viszont a 
kérdés az, hogy működőképes-e lelkiismereted? Eléri-e a szívedet, a belső 
ember cselekedeteit? Szennytől megtisztító folyamat él-e a lélek templomá-
ban? Ez az amire vágyunk.” – 1ÉJE 209.  
c. Milyen ijesztő jelenség szakította félbe Saulus utazását? Apcs 9:3, 4. 

Ki szólította meg Saulust, és hogyan értelmezzük a neki mondott 
szavakat: „Nehéz néked az ösztön ellen rugódoznod”? Apcs 9:5.

„[Saulus] tanúja volt István hosszútűrésének ellenségeivel szemben és 
annak a készségének, hogy megbocsásson nekik. Látta azok állhatatosságát 
és örömteli odaadását, kiket utasítására kínoztak és gyötörtek meg. Sőt azt is 
látta, hogy egyesek hitükért még életüket is örömmel áldozták fel.

Mindezek hangosan beszéltek lelkéhez. Időnként szinte lenyűgöző erővel 
győzték meg arról, hogy Jézus volt a megígért Messiás. Ilyenkor egész éjje-
leken át küzdött ezen meggyőződése ellen. Ezt a küzdelmét mindig újból és 
újból azzal zárta le, hogy annál inkább ragaszkodott régi meggyőződéséhez, 
hogy Jézus nem Messiás és követői csupán elámított rajongók.” – AT 80, 81.

„Az evangélium előrehaladását elősegítő minden erőfeszítés, sértő és fájdal-
mas az evangélium ellenzője számára. Előbb vagy utóbb saját szíve fogja vádolni 
őt. Ráeszmél, hogy nehéz az ösztön ellen rugódoznia.” – RH 1911. március 16.

János evangéliuma 16:7, 8.
Ján 16:7  De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.Ján 16:8  És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:

Apostolok cselekedetei 8: 8:3, 4.
Apcs 8:3  Saulus pedig pusztítá az anyaszentegyházat, házról-házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöcbe veti vala.Apcs 8:4  Amazok annak okáért eloszolván, széjjeljártak, hirdetve az igét.

Apostolok cselekedetei 9:1, 2.
Apcs 9:1  Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz,Apcs 9:2  Kére ő tőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe.

Apostolok cselekedetei 9:3, 4.
Apcs 9:3  És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből:Apcs 9:4  És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala neki: Saul, Saul, mit kergetsz engem?

Apostolok cselekedetei 9:5.
És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz: nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod.

Apostolok cselekedetei 23:1.
Mikor pedig a tanácsra vetette szemét Pál, monda: Atyámfiai, férfiak, én teljes jó lelkiismerettel szolgáltam az Istennek mind e mai napig.

Zsidókhoz írt levél 13:18.
Imádkozzatok értünk. Mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni.
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Szerda   július 3.
4. A FORDULÓPONT
a. Mutasd be Saulus azonnali megalázkodását! Apcs 9:6-9.  

„Amikor Saul üldözte [Jézus követőit], akkor a menny Ura ellen fordult; 
amikor pedig hamis vádakkal illette őket és ellenük tanúskodott, akkor a 
világ Üdvözítője ellen követte el ugyanezt.” – AT 81.
b. Ki volt Anániás, és mit mondott Jézus neki, mit tegyen? Apcs 9:10-12. 

Miért vonakodott Anániás teljesíteni e parancsot, és milyen biztosí-
tékot kapott? Apcs 9:13-16. Miért volt a nagyműveltségű, magasan 
képzett Saulus egy egyszerű emberhez, Anániáshoz küldve?  

„A mennyei világosság fénye megfosztotta Saulust a látásától, amit Jézus, 
a nagy Orvos nem adott azonnal vissza. Minden áldás Krisztustól árad, de Ő 
most megalapította egyházát, mint az Ő képviselőjét a földön, melynek felada-
ta a bűnbánó bűnöst az élet útjára irányítani. Éppen azok az emberek lettek 
ekkor Saulus vallási tanítói, akiket ő megsemmisíteni igyekezett.” – LP 29. 
c. Hogyan szólította meg Anániás Saulust, s milyen nagyszerű győzel-

met eredményezett találkozásuk? Apcs 9:17-19.

„Jézus mindezt közvetlenül megtehette volna Pálért, [hogy Ő tanítsa,] 
de nem ez volt a terve. Pálra az a kötelesség várt, hogy azoknak is bevall-
ja bűnét, akiknek a pusztulását tervezte, és Isten azokra is felelősségteljes 
munkát adott, akiket arra rendelt, hogy az Ő (Isten) helyében cselekedjenek. 
Pálnak sorra meg kellett tennie a megtéréshez szükséges lépéseket. Az Úr 
elvárta tőle, hogy csatlakozzék ahhoz a néphez, amelyet nemrég még val-
lása miatt üldözött. Krisztus itt nyújt szemléltető példát az Ő népe részére, 
hogy hogyan is végzi az emberek megmentését. Isten Fia azonosította magát 
szervezett egyházának rendeltetésével és tekintélyével. Áldásainak az erre a 
célra rendelt eszközein át kellett áramlania, így kapcsolva össze az embereket 
azokkal az eszközökkel, melyeken át áldásai érkeznek. Az a tény, hogy Pál 
szigorúan véve a lelkiismeretét követte, mikor a szenteket üldözte, nem tette 
őt bűntelenné, s nem vette el a bűntudatát, amikor a Szentlélek meggyőzte 
őt, hogy milyen kegyetlenséget követett el. Pálnak a tanítványok tanítványá-
vá kellett válnia.” – 3B 431, 432.  

Apostolok cselekedetei 9: 6-9.
Apcs 9:6  Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig [monda] neki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell cselekedned.Apcs 9:7  A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva.Apcs 9:8  Felkele azonban Saulus a földről; de mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta, azért kézenfogva vezeték be őt Damaszkuszba.Apcs 9:9  És három napig nem látott, és nem evett és nem ivott.

Apostolok cselekedetei 9:10-12.
Apcs 9:10  Vala pedig egy tanítvány Damaszkuszban, névszerint Ananiás, és monda annak az Úr látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok Uram!Apcs 9:11  Az Úr pedig [monda] neki: Kelj fel és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzusi embert, mert íme imádkozik.Apcs 9:12  És látá [Saulus] látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá és kezét reá veté, hogy lásson.

Apostolok cselekedetei 9:13-16.
Apcs 9:13  Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mily sok bosszúsággal illeté a te szentjeidet Jeruzsálemben:Apcs 9:14  És itt [is] hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják.Apcs 9:15  Monda pedig neki az Úr: Eredj el, mert ő nekem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izrael fiai előtt.Apcs 9:16  Mert én megmutatom neki, mennyit kell neki az én nevemért szenvedni.

Apostolok cselekedetei 9: 17-19.
Apcs 9:17  Elméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent neked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel.Apcs 9:18  És azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyeré látását; és felkelvén, megkeresztelkedék;Apcs 9:19  És miután evett, megerősödék. Vala pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig.
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991. tanulmány - saUlUs MeGtéRése

Csütörtök   július 4.
5. MEGKERESZTELKEDVE KRISZTUS TESTÉBE 
a. Miért volt nagy jelentősége Saulus következő lépésének? Mk 16:16.

„Az erkölcsi törvény világosságánál, amelyről Saulus is hitte, hogy meg 
kell tartani, a bűnösök bűnösének látta magát. Bűneit megbánta, vagyis 
meghalt a bűnnek, és Isten törvénye iránt engedelmessé vált. Hitt Jézus 
Krisztusban, mint Üdvözítőjében, megkeresztelkedett, és olyan komolyan 
és buzgón kezdte hirdetni Jézust, amennyire ellene volt korábban.” – LP 31. 
b. Miért van Krisztusnak egy megszervezett testülete a földön? Minek 

van nevezve ezen egyház? Mt 16:18, 19; 1Tim 3:15.  

c. Miért oly értékes az egyház Jézus számára? Ef 5:25.ur, 29, 30.

„Jézus a bűnösök barátja és szíve megindul szenvedéseiken. Neki adatott 
minden hatalom, úgy a mennyben, mint a földön; azonban tiszteli azon esz-
közöket, melyeket Ő rendelt az emberek felvilágosítására és üdvösségére. A 
bűnösöket a gyülekezethez irányítja, melyet a világosság csatornájává tett a 
világ számára.

Saul képzett tanító volt Izráelben, akinek még Krisztus akkor nyilatkozott 
meg, amikor a tévedések és előítéletek vakságában volt, majd pedig egyházá-
val kapcsolatba hozta őt… Krisztus nevében és erejében történt minden, de 
a gyülekezet volt az összekötő csatorna.” – LP 31, 32.    

Péntek   július 5.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan ösztönözhet bennünket István élete?
2. Miért idézte elő István magatartása azt, hogy vallásos emberek által lett vér-

tanúvá?   
3. Miért használta fel Isten Anániást arra, hogy visszaadja Pálnak a látását?  
4. Miért nem kifizetődő „az ösztön ellen rugódozni”?  
5. Mi késztette Saulust arra, hogy megkeresztelkedjen – és mi késztessen ben-

nünket is ugyanerre?

Máté evangéliuma 16:18,19.
Máté 16:18  De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.Máté 16:19  És neked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.

Márk evangéliuma 16:16.
Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

Efézusbeliekhez írt levél 5:25.ur, 29, 30.
...Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért Ef 5:29  Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat;Ef 5:30  Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók.

Timótheushoz írt 1. levél  3:15.
De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége.
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2013. július 13.
Szombat

Napnyugta:  H 20:38
Ro 20:59

ISTEN ÁLTAL KIVÁLASZTVA 
ÉS FELSZENTELVE

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én 
rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti 
gyümölcsötök megmaradjon” (Jn 15:16.er).

„Jézus már akkor szeretett bennünket, amikor még bűnösök voltunk, de ami-
kor kiválaszt bennünket, azt mondja, hogy Ő rendelt bennünket, hogy menjünk 
el, és teremjünk gyümölcsöt. Akkor mindnyájunknak van tennivalója? – Min-
den bizonnyal. Mindnyájunknak fel kell venni az igát Krisztussal, hordozni kell 
az Ő terheit, s munkálkodni az Ő vonalán.” – ST 1894. december 17. 
Javasolt olvasmány: Apostolok Története, 116-122.  (Az Evangélium hírnökei)

Vasárnap  július 7.
1. AZ ÚJ MEGTÉRT
a. Milyen tettekre érzett késztetést Pál rögtön a megtérése után? Apcs 

9:20. Ismertesd a hatást, melyet Pál ezzel kiváltott! Apcs 9:21-24.    

b. Mit kellett hamarosan tenni, hogy megvédjék Pál életét? Apcs 9:25.

c. Mutasd be azon fontos tapasztalatot, amely arra szolgált, hogy megerősít-
se Pál hitét, s szilárd alapot adjon Istentől való elhívásának! Gal 1:15-17.

„[Pál] elment Arábiába, s ott viszonylagos magányban bőséges alkalma 
volt az Istennel való közösségre és elmélkedésre. Egyedül akart maradni 
Istennel, hogy megvizsgálja saját szívét, hogy mély bűnbánatot tartson, és 
ima és tanulmányozás által előkészüljön arra a munkára, amely számára oly 
nagynak és oly fontosnak tűnt, hogy belekezdjen. Nem emberektől, hanem 
Istentől választott apostol volt, egyértelműen arra a munkára, hogy a pogá-
nyok között dolgozzon.” – LP 33, 34.  

2. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 9: 20.
És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia.

Apostolok cselekedetei 9: 21-24.
Apcs 9:21  Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, akik hallák, és mondának: Nem ez-e az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz?Apcs 9:22  Saulus pedig annál inkább erőt vőn, és zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus.Apcs 9:23  Több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartának, hogy őt megöljék:Apcs 9:24  De tudtára esék Saulusnak az ő leselkedésük. És őrizék a kapukat mind nappal, mind éjjel, hogy őt megöljék;

Apostolok cselekedetei 9: 25.
A tanítványok azért vevén őt éjjel, a kőfalon bocsáták alá, leeresztve egy kosárban.

Galátziabeliekhez írt levél 1:15-17.
Gal 1:15  De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által,Gal 1:16  Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel,Gal 1:17  Sem nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba.
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Hétfő   július 8.
2. ÁPOLNI AZ ELSŐ SZERETETET
a. Hogyan jellemezhetnénk azt az időt, amit Pál Arábiában töltött? Ki-

nek a tapasztalatát juttatja ez az eszünkbe? Zsolt 139: 23, 24; 2Móz 
2:15; 3:1.

„Mózest Egyiptom katonai iskoláiban megtanították az erőszak törvényé-
re, és ezek a tanítások oly nagy hatást gyakoroltak jellemére, hogy az Istennel 
és a természettel való érintkezésnek negyven esztendejére volt szüksége, 
hogy alkalmassá tegye őt Izrael vezetésére a szeretet törvénye által. Ugyanezt 
a leckét kellett megtanulnia Pálnak is.” – EÉ 62.

„Míg [Pál] Arábiában tartózkodott, nem érintkezett az apostolokkal, 
kereste Istent, komolyan, teljes szívvel, s elhatározta, nem nyugszik addig, 
amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy bűnbánatát Isten elfogadta, és 
megbocsátotta nagy bűnét. Nem adta fel mindaddig a tusakodást, amíg nem 
nyert biztosítékot arra, hogy Jézus vele lesz eljövendő szolgálatában. Most 
már kész volt mindig hordozni testében Krisztus dicsőségének a jegyeit, 
mivel szemeit megvakította a mennyei fény, s szintén vágyott arra, hogy ál-
landóan hordozza Krisztus fenntartó kegyelmének a biztosítékát. Pál szoros 
kapcsolatba került a mennyel. Jézus tanácskozott vele, megalapozta hitében,  
bölcsességében és kegyelmében részesítette.” – LP 34. 
b. Isten miért a puszta magányát használja fel gyakorta arra, hogy veze-

tőket készítsen fel az Ő magasztos művéhez? Jób 37:13; Zsolt 46:11.

c. Pált nagy reményei ellenére milyen meglepő csalódás érte, amikor 
végül lehetősége volt találkozni a jeruzsálemi vezető testvérekkel? 
Apcs 9:26; Gal 1:18, 19. Mi tette Pál tapasztalatát oly páratlanná?  

„Péter, Jakab és János biztosak voltak abban, hogy Isten arra jelölte ki 
őket, hogy saját honfitársaik között hirdessék Krisztust. De Pál Istentől kapta 
megbízatását s mialatt imádkozott a templomban, eléje tárult a széles misz-
szióterület figyelemreméltó részletességgel. Hogy Pált előkészítse nagy és fon-
tos munkájára, Isten szoros közelségbe vonta őt, és látomásban megnyitotta 
előtte egy szempillantásnyira a menny szépségét és dicsőségét.” – LP 41, 42. 

Mózes 2. könyve 2:15.
A fáraó is meghallá azt a dolgot és Mózest halálra keresteti vala: de elfuta Mózes a fáraó elől és lakozék Midián földén; leüle pedig egy kútnál.

Mózes 2. könyve 3:1.
 Mózes pedig őrzi vala az ő ipának, Jethrónak a Midián papjának juhait és hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez.

Jób könyve 37:13.
Vedd ezt füledbe Jób, állj meg és gondold meg az Istennek csodáit.

Zsoltárok könyve 139:23, 24.
Zsolt 139:23  Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!Zsolt 139:24  És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!

Zsoltárok könyve 46:11.
 Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.

Apostolok cselekedetei 9: 26.
 Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni; de mindnyájan féltek tőle, nem hivén, hogy ő tanítvány.

Galátziabeliekhez írt levél 1:18, 19.
Gal 1:18  Azután három esztendő múlva fölmentem Jeruzsálembe, hogy Pétert meglátogassam, és nála maradtam tizenöt napig.Gal 1:19  Az apostolok közül pedig mást nem láttam, hanem [csak] Jakabot, az Úr atyjafiát.
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Kedd   július 9.
3. MINDEN ELŐÍTÉLET ELHAGYÁSA
a. Ki segítette azt, hogy Pál bekerülhessen az apostolok közé, és miért 

lett ez a jeruzsálemi látogatás oly rövid? Apcs 9:27-29; 22:17, 18. Mi  
segítette elő végül is, hogy a hívők helybenhagyják  Pál szolgálatát a 
megvetett pogányok között? Apcs 8:26, 27, 38; 10:34, 35, 44-47. 

b. Milyen logika szerint imádkozott Pál – elhívatására való tekintettel – 
és milyen feleletet kapott? Apcs 22:19-21. Milyen áldásokban részesült 
a gyülekezet Isten rendelkezésének visszhangzása által? Apcs 9:30, 31.  

c. Milyen alapelvről beszélt később Pál, amely minden hívő javát szol-
gálja az idők végéig? Mire hívja fel a mi figyelmünket is ezen alapelv? 
Gal 3:28, 29; Kol 3:11.

„Isten egy-egy munkát rábíz egy-egy emberre. Lehet, hogy ennek az em-
bernek a szellemi képessége nem túl nagy, de így sokkal szembetűnőbb Isten 
munkálkodásának a bizonyítéka. Ez az ember talán nem tudja jól kifejezni 
magát, de az még nem bizonyítja, hogy nincs neki Istentől kapott üzenete. 
Lehet, hogy ismerete csekély, de sokszor mégis Isten munkálkodhat az Ő 
bölcsességével egy ilyen eszközön keresztül. Így Isten hatalma jobban látha-
tóvá válik, mintsem az által, aki tisztában van vele, hogy örökölt és szerzett 
nagyszerű képességeket birtokol, és így bízik önmagában, véleményében és 
előadásmódjában.” – 5MR 244. 

„Isten szemében szörnyű dolog az előítélet. Ez volt az, ami keresztre feszí-
tette a világ Megváltóját. Mi, mint nép, tegyünk félre minden előítéletet, mert 
ez megvakítja az elmét, és képtelenné teszi az embereket arra, hogy helyesen 
ítéljék meg azokat, akikről úgy vélik, hogy feddést érdemelnének. Ebből az kö-
vetkezik, hogy az emberek ítéletet ülnek testvéreik felett, akiknek legbensőbb 
gondolataiban nem olvashatnak, de ha képesek volnának is rá, akkor sem 
értenék meg. Ahelyett, hogy egyenetlenséget keltenénk, vagy megítélnénk 
másokat, inkább kössük mennyei egységbe a gyülekezeti tagjainkat a testvéri 
szeretet erős kötelékeivel. Nagy bűn az amikor egy testvér megbotlásakor 
esetét kedvezőtlen megvilágításban tárjuk a többiek elé. Másokat is ellene 
fordítunk így, és azok még több gyengeségét tárják fel. Ez sátáni eljárásmód, 
és teljesen ellentétes Krisztus Lelkével.” – RH 1893. október 24. 

Apostolok cselekedetei 8:26, 27, 38.
Apcs 8:26  Az Úrnak angyala pedig szóla Filepnek, mondván: Kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez.Apcs 8:27  És felkelvén, elméne. És íme egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője vala, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe;Apcs 8:38  És megállítá a szekeret; és leszállának mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és megkeresztelé őt.

Apostolok cselekedetei 10:34, 35, 44-47.
Apcs 10:34  Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten;Apcs 10:35  Hanem minden nemzetben kedves őelőtte, aki őt féli és igazságot cselekszik.Apcs 10:44  Mikor még szólá Péter ez igéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet.Apcs 10:45  És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.Apcs 10:46  Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter:Apcs 10:47  Vajon eltilthatja-e valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképpen mi is?

Apostolok cselekedetei 9: 27-29.
Apcs 9:27  Barnabás azonban maga mellé vevén őt, vivé az apostolokhoz, és elbeszélé nekik, mint látta az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal a Jézus nevében.Apcs 9:28  És ki - és bejáratos vala köztük Jeruzsálemben:Apcs 9:29  És nagy bátorsággal tanítván az Úr Jézusnak nevében, beszél, sőt vetekedik vala a görög zsidókkal; azok pedig igyekeznek vala őt megölni.

Apostolok cselekedetei 9: 30, 31.
Apcs 9:30  Megtudván azonban az atyafiak, levivék őt Cézáreába, és elküldék őt Tárzusba.Apcs 9:31  A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Samariában békességük vala; épülvén és járván az Úrnak félelmében és a Szent Léleknek vigasztalásában, sokasodnak vala.

Apostolok cselekedetei 22:17, 18.
Apcs 22:17  Lőn pedig, hogy mikor Jeruzsálembe megtértem és imádkozám a templomban, elragadtatám lelkemben,Apcs 22:18  És látám őt, ki ezt mondá nekem: Siess és menj ki hamar Jeruzsálemből: mert nem veszik be a te tanúbizonyságtételedet én felőlem.

Apostolok cselekedetei 22:19-21.
Apcs 22:19  És én mondék: Uram, ők maguk tudják, hogy én tömlöcbe vetettem és vertem zsinagógánként azokat, akik hisznek vala te benned:Apcs 22:20  És mikor ama te mártírodnak, Istvánnak vére kiontaték, én is ott állék és helyeslém az ő megöletését, és őrizém azoknak köntösét, akik őt megölték.Apcs 22:21  És monda nekem: Eredj el, mert én téged messze küldelek a pogányok közé.

Galátziabeliekhez írt levél 3:28, 29.
Gal 3:28  Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.Gal 3:29  Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.

Kolossébeliekhez írt levél 3:11.
Ahol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
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Szerda   július 10.
4. A SZŐLŐSKERT BŐVÍTÉSE…
a. Hogyan beszélt Pál, a Krisztusért végzett kezdeti munkájáról? Gal 

1:20-24.    

b. Mi történt ez alatt Júdea északi városaiban, valamint Cipruson is - és 
miért? Apcs 11:19-21. Minek kellett hamarosan nyilvánvalóvá válni? 
Apcs 11:22-24. 

c. Kit keresett meg Barnabás, hogy munkatársa legyen, és milyen fi-
gyelemreméltó eredménye lett együttmunkálkodásuknak egy év 
alatt? Apcs 11:25, 26. Mire indíthat ez mindannyiunkat? Jn 15:16.

„Jézus hívása sok misszionáriusnak szól, úgy férfiaknak, mint nőknek, 
azoknak akik készek magukat odaszentelni Istennek, akik hajlandók az 
Úr szolgálatába állni és áldozatokat vállalni azért. Talán már elfelejtettük, 
hogy az egész földet meg kell munkáljuk? Haladunk-e előre ebben lépés-
ről-lépésre, és átengedjük-e önmagunkat az Úrnak, hogy segítő kezekként 
használhasson fel bennünket ebben? Ott vagyunk-e a szolgálat oltáránál? 
Ha igen, akkor majd az Ő szeretete megérint és átformál bennünket, hogy 
szolgálatkészen és bátran dolgozzunk Krisztusért.” – RH 1903. január 27.

„A tizenegyedik órában az Úr sok hűséges munkást fog elhívni az Ő 
szolgálatába. Önfeláldozó férfiak és nők foglalják majd el a hitehagyás által 
megüresedett helyeket. Isten ad erőt fentről úgy a fiatalabb férfiaknak és 
nőknek, mint az idősebbeknek. Megtért gondolkodással, megtért kezekkel, 
megtért lábakkal és megtért nyelvvel – ajkaik érintve az isteni oltárról vett 
eleven szénnel – a Mester szolgálatába állnak majd és kitartóan előre és föl-
felé haladva folytatják a munkát a befejezésig.” – YI 1902. február 13.   

„Majd ha a gyülekezeteinkben lesznek olyan fiatalok, akik lelkesen ta-
nulnak, hogy kiterjesszék munkásságukat a városokra, falvakra, amelyeket 
még sohasem ébresztettek az igazság ismeretére, hogy önkéntes misszionári-
usokként menjenek más nemzetekhez, hogy elvigyék hozzájuk is az igazság 
ismeretét, akkor a gyülekezetek sokkal buzgóbbak és erősebbek lesznek, 
mintha tapasztalatlan fiatalokkal dolgoznának.” – 3B 204.

János evangéliuma 15:16.
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

Apostolok cselekedetei 11:19-21.
Apcs 11:19  Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutának Feniciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, senkinek nem prédikálván az igét, hanem csak a zsidóknak.Apcs 11:20  Voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak, kik mikor Antiókhiába bementek, szólának a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust.Apcs 11:21  És az Úrnak keze vala velük; és nagy sokaság tére meg az Úrhoz, hívővé lévén.

Apostolok cselekedetei 11: 22-24.
Apcs 11:22  Elhatott pedig a hír ő felőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe; és kiküldék Barnabást, hogy menjen el egész Antiókhiáig.Apcs 11:23  Ki mikor oda jutott és látta az Isten kegyelmét, örvendeze; és inté mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban.Apcs 11:24  Mert jámbor és Szent Lélekkel és hittel teljes férfiú vala ő. És nagy sokaság csatlakozék az Úrhoz.

Apostolok cselekedetei 11: 25, 26.
Apcs 11:25  Elméne pedig Barnabás Tárzusba, hogy felkeresse Saulust, KJV 11:26 és rátalálván, elvivé őt Antiókhiába.Apcs 11:26  És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.

Galátziabeliekhez írt levél 1:20-24.
Gal 1:20  Amiket pedig néktek írok, íme Isten előtt mondom, hogy nem hazudom.Gal 1:21  Azután mentem Szíriának és Ciliciának tartományaiba.Gal 1:22  Ismeretlen valék pedig személyesen a Júdeában levő keresztyén gyülekezetek előtt;Gal 1:23  Hanem csak hallották, hogy: Aki minket üldözött egykor, most hirdeti azt a hitet, amelyet egykor pusztított.Gal 1:24  És dicsőíték bennem az Istent.
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Csütörtök   július 11.
5. A NYILVÁNOSAN ELISMERT ELHIVATÁS 
a. Mit mondott Isten az Antiókhiai gyülekezet prófétáinak és taní-

tóinak? Apcs 13:1, 2. Milyen kinyilatkoztatás fejezi ki, hogy csak a 
gyülekezet tehet meg egy ilyen lépést, Isten félelmében, imával és 
böjttel? Apcs 13:3.

„Mielőtt tehát ezt a két apostolt [Pált és Barnabást] a pogánymisszióra 
kiküldték volna, böjttel, imával és kézrátétellel ünnepélyesen Istennek 
szentelték őket. Ezzel a gyülekezet egyszersmind felhatalmazta őket, hogy 
az igazságot hirdessék, hogy kereszteljenek, és gyülekezeteket alapítsanak, 
melyeket teljes hatalommal ruháztak fel…

„Pál, valamint Barnabás is, Istentől kapta megbízatását; a kézrátétel tehát 
nem jelentette a kegyelem vagy képesség újabb adományát, hanem csak a 
tisztség formai elismerését, felhatalmazást erre a hivatásra.” – AT 112, 113.
b. Hogyan tekintett Pál erre az ünnepélyes megbízatásra? Rm 1:1.

„Pál úgy tekintett hivatalos felszentelésére, mint ami az ő életművében 
egy új és fontos időszak kezdetét jelöli meg. Ezen időponttól számította 
apostolságának kezdetét a keresztény gyülekezetben.” – AT 114.
c. Milyen fontos tényezőket kell figyelembe venni a felszentelés során, 

amikor valaki szent elhívatást kap a gyülekezeti szolgálatra? 1Tim 
5:22; Ésa 52:11.ur.   

Péntek  július 12.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Miért küldte Isten Pált Arábiába?
2. Hogyan lehetünk abban a veszélyben, hogy úgy bánunk másokkal, mint 

ahogy az apostolok bántak Pállal?    
3. Milyen romboló előítéletek akadályozhatják Isten munkáját?  
4. Ismertesd azt a hamarosan bekövetkező jelenetet, ami végbemegy a tizen-

egyedik órában!   
5. Milyen ünnepélyes kötelessége van minden gyülekezeti tagnak, amikor egy 

nevet javasolnak a felszentelésre, legyen az akár diakónus, gyülekezeti vén, 
vagy prédikátor? 

Ésaiás próféta könyve 52:11.ur.
...tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok.

Apostolok cselekedetei 13:1, 2.
Apcs 13:1  Valának pedig Antiókhiában az [ott] levő gyülekezetben némely próféták és tanítók: Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a Cirénei Lucius és Manaen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus.Apcs 13:2  Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölének, monda a Szent Lélek: Válasszátok el nekem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam.

Apostolok cselekedetei 13: 3.
Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájuk vetették, elbocsáták [őket]

Rómabeliekhez írt levél 1:1.
Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére.

Timótheushoz írt 1. levél  3:15.
A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bűneiben; tenmagadat tisztán tartsd.
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2013. július 20.
Szombat

Napnyugta:  H 20:32
Ro 20:53

MUNKÁLKODÁS VILÁGI MÓDRA 
GONDOLKODÓ EMBEREKKEL

„És miután [Pál és Barnabás] hirdették az evangéliumot annak a 
városnak, és sokakat tanítványokká tettek, megtérének Listrába, Iko-
niumba és Antiókhiába. Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy 
maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk 
az Isten országába bemennünk” (Apcs 14:21, 22).

„Senkinek sem kell félni attól, hogy legyőzi őt az ellenség keze, mert az evan-
géliumi munkás kiváltsága az, hogy a mennyből elegendő erőt kapjon, hogy 
képes legyen ellenállni minden sátáni befolyásnak.” – RH 1911. május 18. 
Javasolt olvasmány: Apostolok Története, 123-130.  (Munka a pogányok között)

Vasárnap   július 14.
1. AZ INDULÁS
a. Hol kezdte Pál és Barnabás a missziómunkát, és ki volt az a fiatalem-

ber, aki csatlakozott hozzájuk? Apcs 13:4, 5; 12:12, 25.

b. Milyen kihívással néztek szembe a misszionáriusok Páfusban? Apcs 
13:6-8.

„Sátán harc nélkül nem engedi meg Isten országa építését itt e földön. 
A gonosz hatalmak szakadatlanul harcolnak az Isten által az evangélium 
terjesztésére választott eszközök ellen. De rendkívül buzgók a sötétség hatal-
mai, ha az igazságot előkelő és valóban becsületes emberek előtt hirdetik. Így 
történt akkor is, amikor Sergius Paulus, a ciprusi tiszttartó hallgatta az evan-
géliumot. A tiszttartó magához hívatta az apostolokat, hogy meghallgassa 
az általuk hirdetett üzenetet. A gonosz hatalmak azonban, melyek Elimás 
által munkálkodtak, megkísérelték, hogy kártékony befolyásukkal eltérítsék 
a hittől és keresztezzék Isten szándékát.

Így igyekszik a bukott ellenség mindenkor, befolyásos férfiakat a megtéréstől 
visszatartani, nehogy jó szolgálatokat tegyenek Isten művének.” – AT 116, 117.

3. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 13: 4, 5.
Apcs 13:4  Ők annak okáért, miután kibocsáttattak a Szent Lélektől, lemenének Szeleuciába; és onnét elevezének Ciprusba.Apcs 13:5  És mikor Salamisba jutottak, hirdeték az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban: és János is velük vala, mint segítőtárs.

Apostolok cselekedetei 12:12, 25.
Apcs 12:12  És miután ezt megértette, elméne Máriának, a János anyjának házához, ki Márknak neveztetik; hol sokan valának egybegyűlve és könyörögnek vala.Apcs 12:25  Barnabás és Saulus pedig visszatérének Jeruzsálemből, betöltvén szolgálatukat, maguk mellé véve Jánost is, kinek mellékneve Márk vala.

Apostolok cselekedetei 13:6-8.
Apcs 13:6  És eljárván a szigetet mind Páfusig, találkozának egy ördöngős hamis próféta zsidóra, kinek neve [vala] Barjézus;Apcs 13:7  Ki Sergius Paulus tiszttartóval, ez okos emberrel vala. Ez magához hivatván Barnabást és Saulust, kíváná hallani az Isten beszédét.Apcs 13:8  Elimás, az ördöngős azonban (mert így magyaráztatik az ő neve) ellenkezik vala velük, igyekezvén a tiszttartót elfordítani a hittől.
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Hétfő   július 15.
2. SZÜKSÉG VAN A BÁTORSÁGRA
a. Hogyan áldotta meg az Úr lelkileg azt a meglepően bátor fellépést, 

ahogyan Pál kezelte Elimás, az ördöngős hamispróféta ellenkezését? 
Apcs 13:9-12.   

„Noha Sátán erősen szorongatta Pált, mégis volt elég bátorsága, hogy 
rendreutasítsa azt, aki által az ellenség tevékenykedett…

Az ördöngös szándékosan zárta be szemeit az evangélium bizonyítékai 
előtt. Az Úr pedig, jogos haragjában, elvette tőle természetes látását és vak-
sággal sújtotta. Ez ugyan nem volt állandó vakság, csupán időleges és arra 
szolgált, hogy bűnbánatra vezesse; s arra is, hogy Istentől bocsánatot kérjen, 
akit annyira megsértett…

Elimás ugyan nem volt művelt ember, de Sátán munkájára különösen 
alkalmas. Aki Isten igazságát hirdeti, különböző alakban találkozik majd a 
furfangos ellenséggel.” – AT 117.
b. Hol vetették az apostolok az evangélium magját ezután, és mi történt 

Jánossal, akinek a mellékneve Márk volt? Apcs 13:13. Mint ahogyan 
sok új és törekvő misszionáriussal is történni szokott, miért támad-
tak nehézségei ennek a fiatalembernek? 2Tim 2:3.  

„Azonban Pál és Barnabás megtanulta, hogy bízzék Isten szabadító ere-
jében. Szívük az elveszendő lelkek iránti szeretettől izzott. Hű pásztorokként 
keresték az elveszett juhokat, nem gondolva saját jólétükre és kényelmükre. 
Megfeledkezve önmagukról, nem tántorodtak meg, ha fáradtak és éhesek 
voltak vagy a hidegtől reszkettek. Tekintetük csak egy célra irányult: azok 
üdvösségére, kik messze eltávolodtak a nyájtól.

Itt [Pergában] történt azután, hogy Márkot elfogta a félelem és a csüg-
gedés. Egyelőre megingott abbeli szándékában, hogy feltétel nélkül az Úr 
munkájának szentelje életét. A nehézségekhez nem volt hozzászokva, az 
utazás veszélyei és nélkülözései teljesen letörték. Kedvező körülmények 
között eredményesen dolgozott, most azonban, a nehézségek és veszélyek 
közepette, amelyek oly gyakran környékezték az úttörőket, gyenge harcos-
nak bizonyult. Nem tudta a kereszthordozás terheit elviselni.” – AT 118.

„Márk nem tagadta meg keresztény hitét, de mint sok más fiatal lelkész, 
meghátrált a nehézségektől, s jobban szerette az otthon kényelmét és biz-
tonságát az utazásnál, a munkánál, és a misszióterület veszélyeinél. Márk 
meghátrálását Pál nagyon kedvezőtlenül ítélte meg, és egy időre szigorúan 
tartózkodó volt vele.” – LP 46, 47. 

Apostolok cselekedetei 13: 9-12.
Apcs 13:9  De Saulus, ki Pál is, megtelvén Szent Lélekkel, szemeit reá vetve,Apcs 13:10  Monda: Ó minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnöl-e meg az Úrnak igaz utait elfordítani?Apcs 13:11  Most azért íme az Úrnak keze van ellened, és vak leszel és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szálla reá; és kerengve keres vala vezetőket.Apcs 13:12  Akkor a tiszttartó, mikor látta a történt dolgot, hűn, elálmélkodván az Úrnak tudományán.

Apostolok cselekedetei 13: 13.
Elhajózván pedig Páfusból Pál és kísérői, Pergába, Pámfiliának városába menének. János azonban elválván tőlük, megtére Jeruzsálembe.

Timótheushoz írt 2. levél 2:3.
Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.
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Kedd  július 16.
3. ÚJ SZOMBATÜNNEPLŐK ÁLLNAK BE A SORBA
a. Hol kezdte Antiókhiában a prédikálást Pál és Barnabás, és kik voltak, 

akik a legtöbbre – és a legkevesebbre értékelték ezt? Apcs 13:14, 42-45.  

b. Hogyan fogadták a hívők az igen erős ellenállást? Apcs 13:46-52. Mit 
tanuljunk meg abból a tanácsból, amit Krisztus adott hű követőinek, 
látva előre az ilyen konfliktust? Mt 10:23.  

„Amikor törvényszék elé visznek, mondjunk le a jogainkról, kivéve, ha 
így ellentétbe kerülünk Istennel. Ne a saját személyes jogainkért küzdjünk, 
hanem azért, hogy Istennek joga van ahhoz, hogy Néki szolgáljunk. Ahelyett 
hogy ellenkeznénk a ránk mért igazságtalan büntetés miatt, jobb lenne, ha 
figyelmeznénk Üdvözítőnk szavaira: [Idézve: Mt 10:23.]” – KB 23.
c. Hova ment Pál és Barnabás ezután, és mit találtak ők ott? Apcs 14:1, 2. 

Mindemellett mit tanulhatunk sikeres munkálkodásukból? Apcs 14:3. 

„Az apostolok jóakarói, bár nem tartoztak a hívők közé, figyelmeztették 
[Pált és Barnabást] a rosszindulatú, gyűlölködő zsidók szándékaira, és arra ösz-
tönözték őket, ne tegyék ki magukat feleslegesen a zsidók haragjának, hanem 
mentsék az életüket. Ők ezért titokban távoztak Ikóniumból, magukra hagyva 
a hívőket és a velük szemben állókat, hogy majd ők egymással megvívják küz-
delmüket, és abban bíztak, hogy Isten majd győzelemre viszi Krisztus tanait. 
Azonban Pál és Barnabás nem véglegesen hagyta el Ikóniumot; tervbe vették, 
hogy visszatérnek majd oda, miután a gyűlölködő zsidók tomboló dühe alább-
hagy, s elvégezhetik azt a munkát, amit már elkezdtek. 

Az Ikóniumban munkálkodó apostolokhoz hasonlóan, azokat is sűrűn 
érheti hasonló bánásmód, akik megtartják és tanítják az Isten törvényéhez kap-
csolódó követelményeket. Gyakran találnak keserű ellenállásra úgy a lelkészek, 
mint a nép részéről, akik kitartóan visszautasítják Isten világosságát, akik téve-
déseik és álnokságuk által bezárnak minden ajtót, melyen keresztül az igazság 
hírnöke elérhetné a népet…   

Az apostolok munkájuk során találkoztak minden fajta emberrel, a hit és a 
vallás minden formájával. Összeütközésbe kerültek a zsidókkal vakbuzgóság, tü-
relmetlenség, varázslás, istenkáromlás miatt, valamint igazságtalan bíró miatt, aki 
hatalmát fitogtatta, de hamis pásztorok, babonaság és bálványimádás miatt is. Bár 
mindenfelől üldözéssel és szembenállással találkoztak, mégis győzelem koronázta 
erőfeszítéseiket, és naponként újabb megtértek csatlakoztak a hithez.” – LP 54, 55.       

Máté evangéliuma 10:23.
Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Mert bizony mondom néktek: be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek Fia eljövend.

Apostolok cselekedetei 13: 14, 42-45.
Apcs 13:14  Ők pedig Pergából tovább menve, eljutának Antiókhiába, Pisidiának [városába], és bemenvén szombatnapon a zsinagógába; leülének.Apcs 13:42  Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérék a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezen beszédeket.Apcs 13:43  Mikor pedig eloszlott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül követék Pált és Barnabást; akik szólván hozzájuk, biztaták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében.Apcs 13:44  A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűle az Isten igéjének hallgatására,Apcs 13:45  Mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, betelének irigységgel, és ellene mondának azoknak, miket Pál mond vala, ellenkezve és káromlást szólva.

Apostolok cselekedetei 13: 46-52.
Apcs 13:46  Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: Szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten igéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk.Apcs 13:47  Mert így parancsolta nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.Apcs 13:48  A pogányok pedig ezeket hallván, örvendezének, és magasztalják vala az Úrnak igéjét; és akik csak örök életre választattak vala, hivének.Apcs 13:49  Terjede pedig az Úrnak igéje az egész tartományban.Apcs 13:50  A zsidók azonban felindíták az istenfélő és tisztességbeli asszonyokat és a városnak eleit, és üldözést támasztának Pál és Barnabás ellen, és kiűzék őket határukból.Apcs 13:51  Azok pedig lábuknak porát lerázván ellenük, elmenének Ikóniumba.Apcs 13:52  A tanítványok pedig betelnek vala örömmel és Szent Lélekkel.

Apostolok cselekedetei 14:1, 2.
Apcs 14:1  Lőn pedig Ikóniumban, hogy ők együtt menének be a zsidók zsinagógájába, és prédikálának, úgyannyira, hogy mind zsidóknak, mind görögöknek nagy sokasága lőn hívővé.Apcs 14:2  Akik azonban a zsidók közül nem hivének, felindíták és megharagíták a pogányoknak lelkét az atyafiak ellen.

Apostolok cselekedetei 14: 3.
Azért sok időt töltöttek [ott], bátran prédikálva az Úrban, ki bizonyságot tesz vala az ő kegyelmének beszéde mellett, és adja vala, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által.
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Szerda   július 17.
4. LISTRA ÉS DERBE
a. Miért vált szükségessé hamarosan Pálnak és Barnabásnak, hogy 

eltávozzanak Ikóniumból – és mi volt jellemző az új helyre, ahova 
elmentek? Apcs 14:4-7.

„Listra és Derbe Likaónia városai voltak… pogány, babonás emberek 
laktak ott, de közöttük voltak olyanok, akik készek voltak meghallgatni és el-
fogadni Krisztus igazságát. Az apostolok azért választották e városokat, mert 
ott nem találkoztak a zsidók előítéletével és zaklatásával. Munkálkodásuk e 
szakaszában teljesen új elemekkel találkoztak – a pogányság babonáival és 
bálványimádásával… 

Listrában nem volt zsidó zsinagóga, bár lakott abban a városban kevés 
zsidó. Viszont Jupiter temploma ott állt szembetűnő helyen.” – LP 55. 
b. Mondj egy példát arra, amikor az evangélium meghallgatásakor egy 

személy hite hatalmasan megnyilatkozik! Apcs 14:8-10. Mi volt a lelkes, 
de tudatlan sokaság válasza, amikor látták ezt a csodát? Apcs 14:11-13.

„Pál és Barnabás megérkeztek a városba, nagy hatalommal és ékesszó-
lással tanítva a Krisztus tudományát. A hiszékeny emberek azt hitték, hogy 
az istenek jöttek le az égből. Amikor az apostolok maguk köré gyűjtötték 
a népet, és magyarázták a nép számára ezt a különös új hitvallást, Jupiter 
imádói amennyire csak lehetséges volt számukra, össze akarták kapcsolni 
ezeket a tantételeket saját babonás hitükkel.” – LP 55.  
c. Miért volt az olyan fontos, hogy az apostolok útját állják a félreértés-

nek, és a téves elképzeléseknek? Apcs 14:14-18; Kol 2:8; Jel 22:8, 9. 

„Ne fogadjátok el a hízelgést, még a vallásos életetekben sem! A hízelgés 
egy olyan furfang, amivel Sátán áll lesben, hogy becsapja és felfuvalkodottá 
tegye az embert azzal, hogy túl sokat gondol önmagáról. [Idézve: Kol 2:8.]… 
A dicséret, a hízelgés, és a (bűnös) engedékenység több értékes lelket visz a 
hamis ösvényekre, mint Sátán bármilyen jól átgondolt cselvetése.

A hízelgés része a világi politikának, de nem része Krisztus irányelveinek. 
A hízelgésen keresztül szegény emberi lények telve gyarlósággal és gyen-
geségekkel arra a gondolatra jutnak, hogy ők eredményes, ügyes, és derék 
emberek, s érzéki gondolkodásukban felfuvalkodottakká válnak.” – FE 304. 

Apostolok cselekedetei 14: 4-7.
Apcs 14:4  De a városnak sokasága meghasonlék; és némelyek a zsidók mellett, mások pedig az apostolok mellett valának.Apcs 14:5  És mikor a pogányok és zsidók az ő főembereikkel egybe támadást indítának, hogy bosszúsággal illessék és megkövezzék őket,Apcs 14:6  Ők megtudták, és elfutának Likaóniának városaiba, Listrába és Derbébe, és a körülvaló tartományba,Apcs 14:7  És ott prédikálják vala az evangéliumot.

Apostolok cselekedetei 14: 8-10.
Apcs 14:8  És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt.Apcs 14:9  Ez hallá Pált beszélni: aki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul,Apcs 14:10  Monda nagy fennszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt.

Apostolok cselekedetei 14: 11-13.
Apcs 14:11  A sokaság pedig mikor látta, amit Pál cselekedett, felkiálta, likaóniai nyelven mondván: Az istenek jöttek le mihozzánk emberi ábrázatban!Apcs 14:12  És hívják vala Barnabást Jupiternek, Pált pedig Merkúriusnak, minthogy ő volt a szóvivő.Apcs 14:13  Jupiter papja pedig, akinek [temploma] az ő városuk előtt vala, felkoszorúzott bikákat hajtva a kapukhoz, a sokasággal együtt áldozni akar vala.

Apostolok cselekedetei 14: 14-18.
Apcs 14:14  Mikor azonban [ezt] meghallották az apostolok, Barnabás és Pál, köntösüket megszaggatván, a sokaság közé futamodának, kiáltvánApcs 14:15  És [ezt] mondván: Férfiak, miért művelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes üzenetet hirdetjük néktek, hogy e hiábavalóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat:Apcs 14:16  Ki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni:Apcs 14:17  Jóllehet nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jóltevőnk volt, adván mennyből esőket és termő időket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket.Apcs 14:18  És ezeket mondván, nagynehezen lecsendesíték a sokaságot, hogy nekik ne áldozzék.

Kolossébeliekhez írt levél 2:8.
Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való:

Jelenések könyve 22:8, 9.
Jel 22:8  És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nekem ezeket megmutatta vala.Jel 22:9  Az pedig monda nekem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok neked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.
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Csütörtök  július 18.
5. ISTEN FELSŐBBSÉGET GYAKOROL
a. Kik érkeztek egy rövid idővel később Listrába, akiket az ott történt 

csoda feldühített – és milyen gonosz cselekedetre sarkallták a csaló-
dott pogányokat? Apcs 14:19.

„Azáltal, hogy az apostolok elutasították azt a megtiszteltetést, hogy a 
pogány bálványimádók áldozatot mutassanak be nekik, csalódást okoztak, 
és előkészítették azt, hogy ezek az emberek ugyanolyan buzgósággal fordul-
janak ellenük, mint amellyel előbb, mint isteneket éltették őket. A rosszin-
dulatú, gyűlölködő zsidók nem tétováztak, hogy teljesen a maguk oldalára 
állítsák e babonás és hiszékeny pogányokat, hogy megvalósíthassák kegyet-
len szándékukat. Arra buzdították őket, hogy támadják meg erőszakkal az 
apostolokat, s azt mondták nekik, ne adjanak arra alkalmat Pálnak, hogy 
beszélhessen, mert ha ezt megengednék neki, akkor Pál megbabonázná őket.

A listraiak nagy dühvel és őrjöngéssel rohantak rá az apostolokra, s kö-
veket ragadva erőszakkal meg akarták őket kövezni; s Pál úgy érezte, hogy 
elérkezett az életének a vége.  Ott állt megsebezve, összezúzva, erőtlenül. 
István vértanúhalála élénken felidéződött emlékezetében, s az ő kegyetlen 
feladata, amikor részt vállalt a kivégzésben. Lerogyott a földre, s úgy tűnt, 
hogy meghalt. Ekkor a feldühödött tömeg megragadta az ájult testet, kivitte 
a város kapuján, s odadobta a városfal tövéhez.” – LP 60, 61.     
b. Milyen meglepő csoda erősítette meg Isten áldását? Apcs 14:20-23. 

Hogyan bátorította nagymértékben ez a gondviselésszerű cselekmény 
az apostolokat, hogy haladjanak előre? Apcs 14:24-28. Mal 3:16, 17.    

„Timótheus Pál szolgálata által tért meg, és ezen alkalommal szemtanúja 
volt az apostol megkövezésének. Ott állt a látszólag halott test mellett, és 
látta, hogyan kel föl az apostol, tele sebekkel, véresen, de mégsem zúgolódva, 
hanem Jézus Krisztust dicsőítve amiért szenvedhetett az Ő nevéért.” – LP 62.   

Péntek  július 19.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Miért olyan fontos az, hogy imádkozzunk misszionáriusainkért?  
2. Milyen leckét kell megtanulnunk János Márk emberi gyengeségeiből?  
3. Mire számítsunk amikor Isten törvényére oktatjuk e féktelen világot?  
4. Hogyan mutatta meg ez a tanulmány a bálványimádók ingatag természetét?
5. Hogyan hagyta jóvá Isten úgy Pál magatartását, mint munkásságát? 

Malakiás próféta könyve 3:16,17.
Mal 3:16  Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték őelőtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét.Mal 3:17  És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nekik, amint ki-ki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt.

Apostolok cselekedetei 14: 19.
Jövének azonban Antiókhiából és Ikóniumból zsidók, és a sokaságot eláltatván, megkövezék Pált, és kivonszolák a városból, azt gondolván, hogy meghalt.

Apostolok cselekedetei 14: 20-23.
Apcs 14:20  De mikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén, beméne a városba; és másnap Barnabással elméne Derbébe.Apcs 14:21  És miután hirdették az evangéliumot annak a városnak, és sokakat tanítványokká tettek, megtérének Listrába, Ikoniumba és Antiókhiába.Apcs 14:22  Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk.Apcs 14:23  Miután pedig választottak nekik gyülekezetenként véneket, imádkozván böjtölésekkel egybe, ajánlák őket az Úrnak, kiben hittek vala.

Apostolok cselekedetei 14: 24-28.
Apcs 14:24  És Pisidián általmenvén, menének Pamfiliába.Apcs 14:25  És miután Pergában hirdették az igét, lemenének Attáliába;Apcs 14:26  És onnét elhajózának Antiókhiába, ahonnét az Isten kegyelmére bízták volt őket arra a munkára, melyet elvégeztek.Apcs 14:27  Mikor pedig megérkeztek és a gyülekezetet egybehívták, elbeszélék, mily nagy dolgokat cselekedett az Isten ő velük, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre.Apcs 14:28  Ott aztán nem kevés időt töltöttek a tanítványokkal.
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2013. július 27.
Szombat

Napnyugta: H 20:25
Ro 20:47

IGAZSÁGÉRT KIÁLTÓ LELKEK
„És azon az éjszakán látás jelenék meg Pálnak: egy macedón férfiú 

állt előtte, kérve őt és ezt mondva: Jer által Macedóniába, és légy segít-
ségül nékünk” (Apcs 16:9).

„Az Úr önkénteseket hív, akik szilárdan megállják helyüket az Ő oldalán, 
és fogadalmat tesznek, hogy egyesülnek a názáreti Jézussal abban a munká-
ban, amit most kell elvégezni, pontosan most.” – ÜI 135. 
Javasolt olvasmány: Apostolok Története, 131-138. (Zsidó és pogány)

Vasárnap   július 21.
1. A TANÁCSKOZÁS
a. Amikor az első keresztény gyülekezetben tartottak egy tanácskozást, 

mi volt az első és nagyon fontos pontja? Apcs 15:1-6. 

„Azonkívül a pogányok, de különösen a görögök, mértéktelen és kicsapon-
gó életet éltek és így az a veszély is fenyegetett, hogy egyesek, kiknek megtérése 
nem volt őszinte, hitvallomást tehetnek anélkül, hogy szokásaikat elhagyták 
volna. A zsidó-keresztények azonban nem tudták eltűrni azt az erkölcstelensé-
get, ami a pogányoknál nem is számított bűnnek, és így nagyon helyénvalónak 
tartották, hogy a körülmetélkedést és a ceremóniák betartását a pogány megté-
rők őszintesége és jámborsága próbaköve gyanánt, kötelességükké tegyék. Így 
vélték megakadályozni, hogy olyanok is csatlakozzanak a gyülekezethez, akik 
őszinte megtérés nélkül veszik fel a hitet, később pedig erkölcstelenségükkel és 
kicsapongó életmódjukkal szégyent hozzanak Krisztus ügyére.

A sok különböző pont, melyeket a fő kérdés lényegében magában foglalt, 
úgy látszott, hogy teljesen áthidalhatatlan nehézséget képez a tanácskozó 
gyülekezet részére. Azonban a Szent Lélek ezt a kérdést, amelynek elinté-
zésétől a keresztény gyülekezet lelki jóléte, sőt egész fennállása függött, a 
valóságban már el is döntötte.” – AT 133, 134. 
b. Amikor nagy vetekedés támadt, mi volt Péter álláspontja e dologban? 

Apcs 15:7-11. 

4. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 15:1-6.
Apcs 15:1  Némelyek pedig, kik Júdeából jöttek alá, így tanítják vala az atyafiakat: Ha körül nem metélkedtek Mózes rendtartása szerint, nem üdvözülhettek.Apcs 15:2  Mikor azért Pálnak és Barnabásnak nagy háborúsága és vetekedése lőn azok ellen, azt végezék, hogy Pál és Barnabás és némely mások ő közülük menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe e kérdés ügyében.Apcs 15:3  Ők tehát kikísértetvén a gyülekezettől, általmentek Fenicián és Samárián, elbeszélve a pogányok megtérését; és nagy örömet szerzének az összes atyafiaknak.Apcs 15:4  Mikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, a gyülekezet és az apostolok és a vének fogadák őket, és [ők] elbeszélék, mily nagy dolgokat cselekedék az Isten ő velük.Apcs 15:5  Előállának azonban némely hívők a farizeusok szerzetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák.Apcs 15:6  Egybegyülének azért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek.

Apostolok cselekedetei 15: 7-11.
Apcs 15:7  És mikor nagy vetekedés támadt, felkelvén Péter, monda nekik: Atyámfiai, férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott [engem] mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangéliumnak beszédét, és higgyenek.Apcs 15:8  És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nekik a Szent Lelket, miként nékünk is;Apcs 15:9  És semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, a hit által tisztítván meg azoknak szívét.Apcs 15:10  Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk?Apcs 15:11  Sőt inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, miképpen azok is.
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Hétfő   július 22.
2. FONTOS DÖNTÉSEK
a. Milyen új hírekről számolt be Pál és Barnabás a jeruzsálemi tanács-

kozáson? Apcs 15:12. Mit ismerhetünk meg abból az eljárásmódból, 
ahogyan Jakab, mint az ülés elnöke, meghozta a végleges döntést a 
beszámoló alapján? Apcs 15:13-21.  

„A Szentlélek jónak látta, hogy a pogányokat ne terheljék a ceremoniális 
törvényekkel, és az apostolok véleménye e tekintetben megegyezett Isten 
Lelkével. Ezen a tanácskozáson Jakab elnökölt és az ő végleges határozata 
ez volt: ’Azokáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a 
pogányok közül térnek meg az Istenhez’ (Apcs 15:19).

A tanácskozások ezzel befejeződtek. Ez az esemény tehát ellentmond a 
római egyház ama tantételének, hogy Péter az egyház feje. Mindazok, akik 
pápákként azt állították, hogy Péter utódai, merész igényeikkel nem bibliai 
alapon állottak. Péter életéből semmi sem igazolja azt az állítást, hogy Isten 
helytartójaként testvérei fölé emeltetett volna. Ha mindazok, akiket Péter 
utódainak neveztek, követték volna példáját, mindenkor megelégedtek vol-
na azzal, hogy hittestvéreikkel egyenrangúnak tekintsék őket.” – AT 136.
b. Milyen határozatot hozott a gyűlés? Apcs 15:22-31. Miért volt az 

olyan fontos, hogy még a pogányok közül megtért keresztényeknek 
is tartózkodniuk kellett az állatok vérének a fogyasztásától? 1Móz 
9:1-4; 3Móz 3:17.

„A keresztények összessége nem kapott felszólítást arra, hogy ezt a kérdést 
– [hogy  ráerőltessék-e a pogányokra a ceremoniális törvényt] – szavazással 
döntse el. Az ’apostolok és vének’ – befolyásos és jó ítélőképességű férfiak – 
fogalmazták meg és bocsátották ki a határozatot, amelyet azután valamennyi 
keresztény gyülekezet elfogadott. A határozat nem mindenkinek tetszett. 
Dicsvágyó és magukat sokra tartó testvérekből párt alakult, kik nem helye-
selték a döntést. Ezek a férfiak merészen és saját felelősségükre kezükbe vették 
a párt vezetését. Panaszokkal és kifogásokkal éltek, új terveket javasoltak és 
megkísérelték lerontani azon férfiak munkáját, kiket Isten az evangélium hir-
detésére rendelt. Kezdettől fogva ilyen akadályokkal kellett Isten egyházának 
megküzdenie; és ilyen nehézségei lesznek az idők végezetéig.” – AT 137. 
c. Amikor elérkezett az ideje annak, hogy mindenki visszatérjen mun-

kájához, min vitázott össze Pál és Barnabás? Apcs 15:36-38.

Mózes 1. könyve 9:1-4.
1Móz 9:1  Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nekik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.1Móz 9:2  És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja az égnek minden madara: minden ami nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott;1Móz 9:3  Minden mozgó állat, amely él legyen nektek eledelül; amint a zöld füvet, nektek adtam mindazokat.1Móz 9:4  Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.

Mózes 3. könyve 3: 17.
Örökkévaló rendtartás legyen a ti nemzetségeiteknél minden ti lakhelyeteken: semmi kövért és semmi vért meg ne egyetek

Apostolok cselekedetei 15: 12.
Elhallgatott azért az egész sokaság; és hallgatják vala Barnabást és Pált, amint elbeszélék, mennyi jelt és csodát tett az Isten ő általok a pogányok között.

Apostolok cselekedetei 15: 13-21.
Apcs 15:13  Miután pedig ők elhallgattak, felele Jakab, mondván: Atyámfiai, férfiak, hallgassatok meg engem!Apcs 15:14  Simeon elbeszélé, mimódon gondoskodott először az Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő nevének,Apcs 15:15  És ezzel egyeznek a próféták mondásai, mint meg van írva:Apcs 15:16  Ezek után megtérek és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát; és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállatom azt:Apcs 15:17  Hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, ki mindezeket megcselekszi.Apcs 15:18  Tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit.Apcs 15:19  Azokáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez;Apcs 15:20  Hanem írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől.Apcs 15:21  Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivelhogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák.

Apostolok cselekedetei 15: 22-31.
Apcs 15:22  Akkor tetszék az apostoloknak és a véneknek az egész gyülekezettel egybe, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül és elküldjék Antiókhiába Pállal és Barnabással, Júdást, kinek mellékneve Barsabás, és Silást, kik az atyafiak között főemberek valának.Apcs 15:23  Megírván azok keze által ezeket: Az apostolok, a vének, és az atyafiak az Antiókhiában, Szíriában és Ciliciában levő, a pogányok közül való atyafiaknak üdvözletüket!Apcs 15:24  Mivelhogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén, megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok; kiknek mi parancsot nem adtunk:Apcs 15:25  Tetszék nékünk, miután egyértelemre jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki és elküldjük ti hozzátok a mi szeretteinkkel, Barnabással és Pállal,Apcs 15:26  Oly emberekkel, kik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért.Apcs 15:27  Küldöttük azért Júdást és Silást, kik élőszóval szintén tudtotokra adják ugyanezeket.Apcs 15:28  Mert tetszék a Szent Léleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül,Apcs 15:29  Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlvaholt állattól, és a paráznaságtól; melyektől ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben!Apcs 15:30  Azok annak okáért elbocsáttatván, elmenének Antiókhiába; és egybegyűjtvén a sokaságot, átadák a levelet.Apcs 15:31  És mikor elolvasták, örvendezének az intésen.

Apostolok cselekedetei 15: 36-38.
Apcs 15:36  Egynéhány nap múlva pedig monda Pál Barnabásnak: Visszatérve most, látogassuk meg a mi atyánkfiait minden városban, melyben hirdettük az Úrnak igéjét, hogyan vannak.Apcs 15:37  És Barnabás azt tanácsolá, hogy vegyék maguk mellé Jánost, ki Márknak hívatik.Apcs 15:38  Pál azonban azt tartá méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt.
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Kedd   július 23.
3. ÚJ MUNKATÁRSAK
a. Milyen feladatot vállalt fel Pál Silással együtt, és ki volt az az ifjú, akit Pál 

hamarosan magához vett új munkatársként? Apcs 15:39-41; 16:1-3. 

b. Miért érzett Pál indíttatást arra, hogy a macedóniai Filippibe men-
jen? Apcs 16:9-12. Milyen értelemben hangzik még napjainkig is a 
„macedóniai hívás”? Jn 4:35; Ésa 6:8.

„Férfiak és nők mindenfelé vágyakozva tekintenek az ég felé; imák, köny-
nyek és kérdések fakadnak fel azon emberek lelkéből, kik világosság, kegye-
lem és Szentlélek után áhítoznak. Sokan állnak Isten országának küszöbén és 
csak arra várnak, hogy oda begyűjtessenek.” – AT 75, 76.

„Isten kész sokkal több munkást felfogadni az élet egyszerű területéről, 
ha ők teljesen odaszentelik magukat az Ő szolgálatára. Úgy férfiaknak, mint 
nőknek el kell indulni, hogy vigyék az igazságot a világba, úgy a fő, mint 
a mellékutakra. Nem mindenki tanulhat hosszú ideig, de ha odaszentelik 
magukat Istennek, és Tőle tanulnak, akkor sokat tehetnek mások áldására. 
Munkások ezreit lehetne alkalmazni, ha átadnák magukat Istennek. Nem 
kell minden munkásnak a konferenciák támogatásától függnie. Akik tehet-
nek valamit, szenteljék idejüket és meglévő képességeiket arra, hogy Isten 
kegyelmének hírnökei legyenek, szívük dobbanjon együtt Krisztus szerető 
szívével, s füleikkel hallják meg a macedóniai hívást!” – SW 16, 17. 
c. Mire indítson bennünket a mi túlterhelt nemzedékünkben Lídia 

példája, aki az apostolok áldására volt? Apcs 16:14, 15, 40; 1Pt 4:9. 

„Lídia… házanépével együtt megtért és megkeresztelkedett. Azután kér-
te az apostolokat, fogadják el az ő házát tartózkodásuk helyéül.” – AT 148.

„Népünk körében nem tekintjük a vendégszeretet gyakorlását, aminek 
kellene – előjognak és áldásnak. Túl kevéssé vagyunk barátságosak, társaság-
kedvelők, túl kevés hajlandóságot mutatunk arra, hogy szégyenkezés vagy 
kérkedés nélkül még két-három embernek helyet adjunk családi asztalunk-
nál. Néhányan azt mondják, hogy ez túl sok vesződséggel jár. Nem lenne így, 
ha azt mondanánk: ’Nem készültünk különösebben, de szívesen megosztjuk 
azt, amink van.’ A váratlan vendég többre értékeli a szíves vendéglátást, mint 
a legkörültekintőbb előkészületet.” – 6B 343.  

Ésaiás próféta könyve 6:8.
És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet!

János evangéliuma 4:35.
Ti nem azt mondjátok-e, hogy még négy hónap és eljő az aratás? Íme, mondom néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az aratásra.

Apostolok cselekedetei 15: 39-41.
Apcs 15:39  Meghasonlás támada azért, úgyhogy elszakadának egymástól, és Barnabás maga mellé véve Márkot, elhajózék Ciprusba;Apcs 15:40  Pál pedig Silást választván maga mellé, elméne, az Isten kegyelmére bízatván az atyafiaktól.Apcs 15:41  És eljárá Szíriát és Ciliciát, erősítve a gyülekezeteket.

Apostolok cselekedetei 16:1-3.
Apcs 16:1  Juta pedig Derbébe és Listrába: És íme vala ott egy Timótheus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak, de görög atyának fia;Apcs 16:2  Kiről jó bizonyságot tesznek vala a Listrában és Ikóniumban levő atyafiak.Apcs 16:3  Ezt Pál magával akará vinni; és vévén, körülmetélé őt a zsidókért, kik azokon a helyeken valának: mert ismerték mindnyájan az ő atyját, hogy görög volt.

Apostolok cselekedetei 16: 9-12.
Apcs 16:9  És azon az éjszakán látás jelenék meg Pálnak: egy macedón férfiú állt [előtte], kérve őt és ezt mondva: Jer által Macedóniába, és légy segítségül nékünk!Apcs 16:10  Mihelyt pedig a látást látta, azonnal igyekezénk elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot.Apcs 16:11  Elhajózván azért Tróásból, egyenesen Sámothrákéba mentünk, és másnap Neápolisba;Apcs 16:12  Onnét pedig Filippibe, mely Macedónia azon részének első gyarmatvárosa. És ebben a városban töltöttünk néhány napot.

Apostolok cselekedetei 16: 14, 15, 40.
Apcs 16:14  És egy Lídia nevű, Thiatira városbeli bíborárús asszony, ki féli vala az Istent, hallgata [reánk]. Ennek az Úr megnyitá szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond vala.Apcs 16:15  Mikor pedig megkeresztelkedék mind házanépével egybe, kére minket, mondván: Ha az Úr hívének ítéltetek engem, jertek az én házamhoz, és maradjatok [ott]. És unszola minket.Apcs 16:40  Kijövén pedig a tömlöcből, bemenének Lídiához; és mikor látták az atyafiakat, vigasztalák őket, és eltávozának.

Péter apostol 1. levele  4:9.
Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül.
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Szerda  július 24.
4. A JÓ PÉLDA BIZONYSÁGA 
a. Miért hurcolták Pált és Silást a börtönbe, és hogyan bántak velük? 

Apcs 16:16-24. Mit cselekedtek ők ott? Apcs 16:25.

„[Filippiben a börtönben] az apostolokat nagy fájdalmakat okozó hely-
zetben hagyták ott. Megsebzett és vérző hátukat a durva hideg kőre fektet-
ték, mialatt lábaikat felemelték, és szorosan a kalodába szorították. Ebben a 
természetellenes helyzetben kimondhatatlan kínokat szenvedtek el. De nem 
sóhajtoztak, nem panaszkodtak, hanem beszélgettek egymással, bátorítot-
ták egymást, és hálás szívvel dicsőítették Istent, hogy az Ő drága nevéért 
méltónak találtattak arra, hogy szenvedjenek, és megaláztatást viseljenek el. 
Pál visszaemlékezett, hogy eszközként szolgált arra, hogy üldözze Krisztus 
tanítványait, s őszintén hálás volt azért, hogy szemei megnyíltak, hogy lássa, 
s a szívével is érzékelje Isten Fia evangéliumának dicsőséges igazságait, s 
kiváltsága ezt a tant hirdetni, melyet valamikor semmibe vett.

A börtönben koromfekete volt a sötétség, és komor volt minden. Pál és 
Silás imádkozott és Istent dicsőítette énekekkel. A többi foglyok meglepetten 
hallgatták az imádkozó és éneklő hangokat kiszűrődni a belső börtönből. 
Megszokott volt onnan kiáltozást és jajveszékelést, káromkodást és átkozó-
dást hallani, amely megtörte a börtön éjszakai csendjét, de soha nem hal-
lottak még imákat és dicsőítő énekhangokat felszállni ebből a komor, sötét 
cellából. Úgy az őrök, mint a foglyok csodálkoztak azon, hogy kik ezek az 
emberek, akik fázva, éhezve és megkínozva mégis örvendeznek, és egymást 
bátorítva beszélgetnek.” – LP 75, 76.          
b. Mi történt, mialatt Pál és Silás Istent dicsőítette a börtönben? Apcs 

16:26-34. Mire tanítson ez bennünket? Mt 5:44-46. 

„Az apostolok megszökhettek volna, amikor a földrengés megnyitotta 
a börtönajtót előttük, és megszabadultak béklyóiktól, de ez csak annak az 
elismerése lett volna, hogy ők valóban bűnözők, s szökésük szégyent hozott 
volna Krisztus evangéliumára…

A filippibeliek elismerték az apostolok tettében megnyilvánuló ne-
meslelkűséget, különösen azért, ahogy elnéző magatartást tanúsítottak a 
felsőbb hatalommal szemben, s türelmet, akik bebörtöbözték őket. Iga-
zságtalan bebörtönzésük és csodálatos szabadulásuk híre messze vidéken 
elterjedt és sokak figyelmét az apostolok munkájára terelte, akiket üzene-
tük másként nem érhetett volna el.” – LP 80, 81.  

 

Máté evangéliuma 5:44-46.
Máté 5:44  Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.Máté 5:45  Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.Máté 5:46  Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-e?

Apostolok cselekedetei 16: 16-24.
Apcs 16:16  Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgálóleányka jöve előnkbe, kiben jövendőmondásnak lelke vala, ki az ő urainak nagy hasznot hajta jövendőmondásával.Apcs 16:17  Ez követvén Pált és minket, kiált vala, mondván: Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az üdvösségnek útját hirdetik.Apcs 16:18  Ezt pedig több napon át művelte. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a léleknek: Parancsolom neked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiméne abban az órában.Apcs 16:19  Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Silást, vonák a piacra a hatóságok elé.Apcs 16:20  És odavezetvén őket a bírákhoz, mondának: Ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat,Apcs 16:21  És olyan szertartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nékünk bevennünk, sem cselekednünk, mivelhogy rómaiak vagyunk.Apcs 16:22  És [velük] egyben feltámada a sokaság ő ellenük. A bírák pedig letépetvén ruháikat, megvesszőzteték [őket].Apcs 16:23  És miután sok ütést mértek rájuk, tömlöcbe veték [őket], megparancsolva a tömlöctartónak, hogy gondosan őrizze őket.Apcs 16:24  Ki ilyen parancsolatot vévén, veté őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorítá.

Apostolok cselekedetei 16: 25.
Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket.

Apostolok cselekedetei 16: 26-34.
Apcs 16:26  És hirtelen nagy földindulás lőn, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentomai; és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódának.Apcs 16:27  Fölserkenvén pedig a tömlöctartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlöcnek ajtajai, kivonva fegyverét, meg akará magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok.Apcs 16:28  Pál azonban nagy fennszóval kiáltá, mondván: Semmi kárt ne tégy magadban; mert mindnyájan itt vagyunk!Apcs 16:29  Az pedig világot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Silás elé,Apcs 16:30  És kihozván őket, monda: Uraim, mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözüljek?Apcs 16:31  Azok pedig mondának: Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házadnépe!Apcs 16:32  És hirdeték neki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, kik az ő házánál valának.Apcs 16:33  És az magához vévén őket az éjszakának azon órájában, megmosá az ütésektől; és megkeresztelkedék azonnal ő és az övéi mindnyájan.Apcs 16:34  És bevivén őket házába, asztalt teríte nekik, és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek.
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Csütörtök  július 25.
5. ÖRÖMTELI GYÜMÖLCSTERMÉS
a. Miért hagyták el az apostolok Filippi városát, bár nem sietve? Apcs 

16:35-39. Mi volt a gyümölcse rövid időn belül Pál filippibeli mun-
kálkodásának? Fil 1:1, 2.  

„Pál apostol filippibeli működése egy gyülekezet megalakulását eredmé-
nyezte, melynek taglétszáma állandóan növekedett. Buzgalma és odaadása, 
de legfőképp, hogy Krisztusért kész volt szenvedni, a megtértekre mély és 
maradandó benyomást gyakorolt. Nagyra becsülték azokat az értékes iga-
zságokat, melyekért az apostol oly sok áldozatot hozott és szívvel-lélekkel 
odaszentelték életüket Üdvözítőjük ügyének.” – LP 81.
b. Milyen véleménnyel volt Pál a filippibeli hívőkről, és hogyan bátorí-

totta őket, amikor üldözésekkel néztek szembe? Fil 1:3-7, 27-30.  

c. Mire összpontosítsunk a filippibeliekhez hasonlóan? Fil 2:5-11; 
4:6-8. Hogyan beszélt Pál önmagáról, ami számunkra is lelkesítő 
lehet? Fil 3:7-11. 

„A Szentlélek pünkösdnapi kiáradása volt a korai eső, de a késői eső 
bővebben záporoz majd. A Szentlélek arra vár, hogy kérjük és elfogadjuk. 
Hatalmával újra kinyilatkoztatja Krisztust a maga teljességében. Az emberek 
pedig meglátják, hogy milyen értékes a drágagyöngy, és Pál apostollal együtt 
mondják: ’Amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért 
kárnak ítéltem. Sőt annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, 
Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt’ (Fil 3:7,8).” – KP 77.

Péntek   július 26.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Miért erőltették a zsidó keresztények a megtért pogányok körülmetélkedését?    
2. Hogyan vezette Isten a gyűlést a felmerülő probléma megoldásában? 
3. Még ha nem is válaszolhatunk a macedóniai hívásra, hogyan bátoríthat ben-

nünket Lídia példája?  
4. Hogyan enyhült meg a filippibeli börtönőr, hogy családjával együtt megtért?   
5. Pál mely hozzáállása kell ahhoz, hogy a késői esőben részesüljünk?

Apostolok cselekedetei 16: 35-39.
Apcs 16:35  Mikor pedig megvirradt, a bírák elküldék a poroszlókat, mondván: Bocsásd el azokat az embereket.Apcs 16:36  A tömlöctartó pedig tudtára adá e szavakat Pálnak: A bírák ide küldöttek, hogy bocsássalak el titeket: most azért kimenvén, menjetek el békességgel!Apcs 16:37  Pál pedig monda nekik: Megvesszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és tömlöcbe vetettek: és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni? Nem úgy; hanem jöjjenek ők maguk és vezessenek ki minket.Apcs 16:38  A poroszlók pedig megmondák a bíráknak e beszédeket; és azok megfélemlének, mikor meghallották, hogy rómaiak,Apcs 16:39  És odamenvén, megkérlelék őket: és kivezetvén, kérék, hogy menjenek ki a városból.

Filippibeliekhez írt levél 1:3-7, 27-30.
Fil 1:3  Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben,Fil 1:4  Mindenkor minden én könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel könyörögvén,Fil 1:5  Mivelhogy résztvettetek az evangélium ügyében az első naptól fogva mind ez ideig;Fil 1:6  Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:Fil 1:7  Amint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felől, azért, mert én szívemben hordalak titeket, mint akik mind az én fogságomban, mind az evangéliumnak oltalmazásában és megbizonyításában mindnyájan részestársaim vagytok a nekem adott kegyelemben.Fil 1:27  Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván az evangélium hitéért;Fil 1:28  És meg nem félemlvén semmiben az ellenségek előtt: ami azoknak a veszedelem jele, néktek pedig az üdvösségé, és ez az Istentől [van];Fil 1:29  Mert néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nemcsak hogy higgyetek Ő benne, hanem hogy szenvedjetek is Ő érte:Fil 1:30  Ugyanolyan tusakodástok lévén, amilyent láttatok én nálam, és most hallotok én felőlem.

Filippibeliekhez írt levél 1:1,2
Fil 1:1  Pál és Timótheus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben:Fil 1:2  Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

Filippibeliekhez írt levél 2:5-11.
Fil 2:5  Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,Fil 2:6  Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy [ő] az Istennel egyenlő,Fil 2:7  Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;Fil 2:8  És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.Fil 2:9  Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza neki oly nevet, amely minden név fölött való;Fil 2:10  Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.Fil 2:11  És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Filippibeliekhez írt levél 4:6-8.
Fil 4:6  Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.Fil 4:7  És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.Fil 4:8  Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok.

Filippibeliekhez írt levél 3:7-11.
Fil 3:7  De amelyek nekem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.Fil 3:8  Sőt annak felette [most] is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,Fil 3:9  És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:Fil 3:10  Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;Fil 3:11  Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Misszióiskolák részére

Isten a bölcsesség forrása, azon bölcses-
ségé, mely az üdvösségre vezet, s ez egy oly 
hagyaték, mely az Ő egyházán keresztül jut 
el mindenfelé a világra. A gyülekezet aláza-
tos tanítható hívőkből áll, akik készek valóra 
váltani e küldetést azáltal, hogy Krisztustól 
tanulnak, s tovább adják a megmentő igaz-
ságot embertársaiknak: „Hogy [tudniillik] a 
pogányok örökös társak és egyugyanazon test 
tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézus-
ban az evangélium által. Amelynek szolgájává lettem 
az Isten ama kegyelmének ajándékából, mely adatott nékem az Ő hatalmának 
munkája szerint. Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez 
a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gaz-
dagságát; És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendelkezett 
Isten ama titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki 
mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által” (Ef 3:6-9).

Hogy képesek lehessünk e feladatra, Isten népe „hallgasson, miként a tanít-
ványok” (Ésa 50:4), és a saját életében alkalmazza azt, amit hallott, s adja át má-
soknak is ezt az ismeretet a lehetséges legkomolyabb és legmeggyőzőbb módon. 
„És amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, 
akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek” (2Tim 2:2).

Nagyon kevesen születnek azon természetes képességgel, hogy tanítsák az 
igazságot. Ezen ismeretet közülünk a legtöbbnek meg kell szerezni a tanulás és 
intenzív gyakorlás által, és a gyülekezet hordozza azon felelősséget, hogy meg-
tanítsa a tagjait arra, hogyan teljesítsék megfelelően missziós kötelezettségeiket.

„Az igazi nevelés misszionáriusi kiképzés. Isten misszionáriussá hívta el 
minden gyermekét. Hivatásunk Istent és embertársainkat szolgálni. Nevelteté-
sünknek az legyen a célja, hogy alkalmassá formáljon bennünket erre a szolgá-
latra.” – NOL 275.

Ezért iskolák kellenek – a meglévőket fenn kell tartani, tovább kell fejleszte-
ni, és újakat is kell építeni. Szerte a világon, minden hívő önkéntesen részt vehet 
e fontos ügy támogatásában azáltal, hogy bőkezűen adakozhat akkor, amikor 
összegyűjtik majd a misszióiskolák részére szóló adományokat. Isten áldjon 
meg benneteket! 

 
A Generál Konferencia Nevelési Osztálya  

2013. augusztus 3.
Szombat



2626 Pál aPostol élete – 2013. július - szeptember 

THESSALONIKA, BÉREA ÉS ATHÉN
„Hanem amiképen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza 

az evangéliumot, akképen szólunk; nem úgy, hogy embereknek tessünk, 
hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket” (1Thess 2:4).

„Krisztus hírnökeinek fel kell magukat fegyverezniük éberséggel, imával, 
és előre haladniuk kitartással, hittel, bátorsággal valamint Jézus nevében 
úgy kell dolgozniuk, mint ahogyan az apostolok is tették. A figyelmeztetést 
hangoztatniuk kell a világ számára, és meg kell ismertetni a vétkezőkkel azt, 
hogy a törvény áthágása  bűn, és Jézus Krisztushoz kell irányítani őket, mint 
Aki a legnagyobb, és egyedüli gyógyító.” – LP 86.
Javasolt olvasmány: Apostolok Története, 158-168. (Thessalonika, Bérea és Athén)

Vasárnap   július 28.
1. AZ IGAZSÁG, ÉS ANNAK EREDMÉNYE
a. Milyen győzelmeket ért el Pál Krisztusért Thessalonikában, amikor 

először megérkezett oda, mely egy másik macedóniai város volt? 
Apcs 17:1-4.   

b. Mit tanuljunk meg abból, ahogyan némely hitetlen zsidó bajt oko-
zott a hívőknek? Mivel vádolták az apostolokat? Apcs 17:5-8; 1Pt 
4:12-16.

„Akik napjainkban hirdetik a népszerűtlen igazságokat, az apostolokhoz 
hasonlóan elszánt ellenállásra számíthatnak. Ne várjanak kedvezőbb fogad-
tatást a keresztények többségétől, mint amit Pál kapott zsidó testvéreitől. A 
velük szembennállók egyesülni fognak. Jóllehet egymástól eltérőek a kü-
lönböző szervezetek nézeteikben és hitükben, mégis együttes erővel lábbal 
tapossák Isten törvényének negyedik parancsolatát. 

Akik nem fogadják el az igazságot, nagyon buzgók abban, hogy mások se 
fogadják el azt. Ők nincsenek híján annak, hogy folyamatosan hazugságokat 
koholjanak és az emberek indulatait felkavarják, hogy így Isten igazsága ne 
hasson rájuk.” – LP 86. 

2013. augusztus 3.
Szombat

Napnyugta: H  20:16
Ro 20:38

5. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 17:1-4.
Apcs 17:1  Miután pedig általmentek Ámfipolison és Apollónián, Thessalonikába érkeztek, ahol volt a zsidóknak zsinagógájuk.Apcs 17:2  Pál pedig, amint szokása vala, beméne hozzájuk, és három szombaton át vetekedék velük az írásokból,Apcs 17:3  Megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból; és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek néktek.Apcs 17:4  És némelyek azok közül hivének és csatlakozának Pálhoz és Siláshoz; úgyszintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül nem kevesen.

Apostolok cselekedetei 17: 5-8.
Apcs 17:5  De a zsidók, kik nem hisznek vala, irigységtől felindíttatván, és maguk mellé vévén a piaci népségből némely gonosz férfiakat, és csődületet támasztván, felháboríták a várost; és a Jáson házát megostromolván, igyekeztek őket kihozni a nép közé.Apcs 17:6  Mikor pedig őket nem találák, Jásont és némely atyafiakat vonszolák a város elöljárói elé, kiáltozva, hogy ezek az országháborítók itt is megjelentek;Apcs 17:7  Kiket Jáson házába fogadott: pedig ezek mindnyájan a császár parancsolatai ellen cselekesznek, mivelhogy mást tartanak királynak, Jézust.Apcs 17:8  Fel is indíták a sokaságot és a város elöljáróit, kik hallják vala ezeket.

Péter apostol 1. levele 4: 12-16.
1Pét 4:12  Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek;1Pét 4:13  Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek.1Pét 4:14  Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, [amit] amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.1Pét 4:15  Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó:1Pét 4:16  Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyellje, sőt dicsőítse azért az Istent.
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27275. tanulmány - tHessaloNIKa, BéRea és atHéN

Hétfő   július 29.
2. A NEMESLELKŰ BÉREAIAK
a. A hamis állítások ellenében, hogyan ecseteli Pál az evangélium hirde-

tésének valós módját Thessalonikában? 1Thess 2:1-8. Miért mondhat-
ta sikeresnek az itteni munkálkodással eltöltött időt? 1Thess 1:5-10.

„Pál adventista volt. Krisztus második eljövetelét olyan erővel és érvekkel 
mutatta be a thessalonikai hallgatóinak, hogy mély és kitörölhetetlen benyo-
mást hagyott bennük.” – LP 83. 
b. Milyen beszámolót olvashatunk a Bérea városában élő zsidókkal kap-

csolatban, ahová a testvérek elküldték éjszaka Pált és Silást? Napja-
inkban hogyan lelkesíthetnek bennünket a béreaiak? Apcs 17:10-12. 

„A béreabeliek gondolkodását nem szűkítette le az előítélet, s készek vol-
tak az apostolok által prédikált igazságokat tanulmányozni és elfogadni. Ha 
ma is követnék az emberek a nemes lelkű béreabeliek példáját, és naponta 
kutatnák a Szentírást, összevetve az abban megírtakat a hallott üzenettel, 
akkor Isten törvénye iránt ezrek lennének hűségesek ott, ahol ma csak egy 
van.” – LP 88.   

Nekünk is a nemes lelkű Béreabeliekhez hasonlóan kellene kutatnunk a 
Szentírást, figyelmesen, imalelkülettel, hogy megismerjük Isten kijelentéseit. 
Azt kutassuk, amit az Úr mond, ne pedig azt, amit a lelkész, a gyülekezet, 
vagy közeli barátok.” – ST 1885. november 26.   
c. Amikor a thessalonikai hitetlen zsidók meghallották, hogy a béreai 

zsidókat mélyen megérintette az igazság, mit cselekedtek? Apcs 17:13.    

„A thessalonikai hitetlen zsidók az apostolok iránti féltékenységtől és 
gyűlölettől űzve, nem elégedtek meg azzal, hogy őket saját városukból ki-
űzték, hanem még Béreába is utánuk mentek, ahol a könnyen indulatossá 
váló alja nép dühét felszították ellenük. Az igazság tanítóit újra eltávolították 
munkaterületükről. Városról városra üldözték őket.” – LP 88.

Apostolok cselekedetei 17: 10-12.
Apcs 17:10  Az atyafiak pedig azonnal, azon éjszakán elküldék Pált Silással egyetemben Béreába; kik mikor odamentek, elmenének a zsidóknak zsinagógájába.Apcs 17:11  Ezek pedig nemesebb lelkűek valának a thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek.Apcs 17:12  Sokan hivének azért ő közülük; sőt az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen.

Apostolok cselekedetei 17: 13.
Mikor azonban tudtukra esett a Thessalonikából való zsidóknak, hogy Béreában is prédikálta Pál az Istennek igéjét, elmenének, és a sokaságot ott is felháboríták.

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél  2:1-8.
1Thess 2:1  Mert magatok tudjátok, atyámfiai, hogy a mi ti hozzátok való menetelünk nem volt hiábavaló;1Thess 2:2  Sőt inkább, noha előbb már háborúságot és bosszúságot szenvedtünk volt Filippiben, amint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek [is] hirdessük az Isten evangéliumát sok tusakodással.1Thess 2:3  Mert a mi buzdításunk nem hitetésből [van], sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból:1Thess 2:4  Hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy reánk bízza az evangéliumot, akképpen szólunk; nem úgy, hogy embereknek tessünk hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket.1Thess 2:5  Mert sem hízelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem telhetetlenség színében nem léptünk fel soha, Isten a bizonyság;1Thess 2:6  Sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól, holott terhetekre lehettünk volna, mint Krisztus apostolai.1Thess 2:7  De szívélyesek valánk ti közöttetek, amiként a dajka dajkálgatja az ő gyermekeit.1Thess 2:8  Így felbuzdulva irántatok, készek valánk közleni veletek nemcsak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivelhogy szeretteinkké lettetek nékünk.

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél  1:5-10.
1Thess 1:5  Hogy a mi evangéliumunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem [isteni] erőkben is, Szent Lélekben is, sok bizodalomban is; amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti értetek.1Thess 1:6  És ti a mi követőinkké lettetek és az Úréi, befogadván az igét sokféle szorongattatás között, Szent Lélek örömével;1Thess 1:7  Úgy hogy példaképekké lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívőre nézve.1Thess 1:8  Mert nemcsak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk.1Thess 1:9  Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok,1Thess 1:10  És várjátok az Ő Fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól.
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Kedd    július 30.
3. AKHÁJA FELÉ 
a. A thessalonikai üldözés miatt mit határoztak el a testvérek Pállal 

kapcsolatban? Apcs 17:14, 15. 

„Azonban ellenállás, küzdelem és az üldöztetés ellenére is a hűséges 
apostol feltartóztathatatlanul haladt előre, hogy véghezvigye Isten szándékát, 
melyet Jeruzsálemben látomásban nyilatkoztatott ki előtte. ’Mert én téged 
messze küldelek a pogányok közé’ (Apcs 22:21).” – LP 88, 89.
b. Mi érintette meg mélyen Pált, míg várta Silást és Timótheust? Apcs 

17:16.

„Athén városa a pogányság központja volt. Itt Pál, ellentétben a listrai tu-
datlan és hiszékeny lakossággal, olyan emberekkel találkozott, akik híresek 
voltak okosságukról és műveltségükről… 

Amikor Pál az őt környező nagyszerű szépséget és ragyogást szemlélte, és 
meglátta a rengeteg bálványt, elfogta az Isten iránti nagy buzgalom, Akit itt 
semmilyen formában nem tiszteltek.

Pál szíve mély szánalommal telt meg e nagyváros lakói iránt, akik bár 
nagyon képzett és művelt emberek voltak, de mégis bálványimádók…

Látva a város pompáját, a drága fényűzést, megértette, hogy a tudomány 
és művészet kedvelőinek gondolkodására mindez milyen lenyűgöző erővel 
hat. Felismerte azonban a reá váró munka nagy fontosságát is.  Pált nyo-
masztotta magánya ebben a nagyvárosban, ahol Istent nem imádták, és 
munkatársai részvétére és segítségére vágyott. Társas lényként, nagyon ma-
gányosan érezte magát. A thessalonikaiakhoz írt levelében ezt az érzését ki is 
fejezte: ’… magunk maradtunk Athénban’ (1Thess 3:1).

Pál munkája az volt, hogy elvigye az üdvösség jó hírét azon embereknek, 
akik nem ismerték Istent és terveit. Nem azzal a céllal utazott oda, hogy meg-
nézze a várost, sem azzal a bizarr vággyal, hogy valami újat és különlegeset 
lásson. Látszólag legyőzhetetlen akadályok gördültek útjába és majdnem 
reménytelennek tetszett előtte az a kísérlete, hogy Athén lakosainak szívéhez 
férkőzhessen.” – LP 89, 90.
c. Milyen kihívást jelentett Pálnak találkozni a magasan kiképzett filo-

zófus görögökkel? 1Kor 1:22.      
 

Apostolok cselekedetei 17: 14, 15.
Apcs 17:14  De akkor mindjárt kibocsáták az atyafiak Pált, hogy utazzék a tenger felé; Silás és Timótheus azonban ott maradának.Apcs 17:15  Akik pedig elkísérték Pált, elvivék őt egész Athénig; és parancsát vévén Siláshoz és Timótheushoz, hogy minél hamarább menjenek ő hozzá, elmenének.

Apostolok cselekedetei 17: 16.
Athénben pedig, mikor azokat várá Pál, lelke háborog vala őbenne, látván, hogy a város bálványokkal van tele.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 1:22.
Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek.
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Szerda   július 31.
4. LOGIKA ÉS ÉRVELÉS
a. Miért volt Pál egy érdekesség Athénban? Apcs 17:17-21. 

„Az athéniak hitvallása, amelyet ők annyira magasztaltak, teljesen ér-
téktelen volt, mert nem tartalmazta az igaz Isten ismeretét. Sokan voltak 
a művészetek imádói, valamint a szórakozások és ünneplések kicsapongó 
életét élték. Teljesen hiányzott a valódi istenfélelem erkölcsi tisztasága. Az 
igaz vallás győzelmet ad az embereknek önmaguk fölött, de a puszta értelem 
és érzék vallásából hiányoznak azok a tulajdonságok, amelyek nélkülözhe-
tetlenek ahhoz, hogy ennek hitvallóját kiemeljék az ő gonosz természetéből, 
és kapcsolatba hozzák Istennel… 

Néhányan, akik büszkék voltak arra, milyen alapos, széleskörű művelt-
séggel rendelkeznek, beszélgetésbe elegyedtek Pállal. Csakhamar nagy hall-
gatóság gyűlt köréjük. Többen nevetségessé akarták tenni az apostolt, mint 
olyasvalakit, aki mélyen alattuk áll mind társadalmi, mind szellemi téren… 

Az epikureus és sztoikus filozófusok szembeszálltak Pállal, de úgy ők, 
mint a többiek, akik érintkezésbe jutottak vele, csakhamar felismerték, hogy 
a tudásnak sokkal nagyobb kincse felett rendelkezik, mint ők.” – LP 91, 92.
b. Hogyan érvelt Pál a beszédében? Apcs 17:22-31.

„Buzdítást kaptunk az athéniak életének megismerésével. Minden tudo-
mányuk, műveltségük és művészetük ellenére bűnökbe merültek. Láthatjuk, 
miként feddte meg Isten, szolgája által, a gőgös, önelégült nép bálványimá-
dását és vétkeit. Pál szavai emlékezetesekké váltak ezen különleges körül-
ményekről, s az ismeret gazdag kincseit tárják a gyülekezet elé. Az adott 
körülmények között milyen könnyen mondhatott volna olyasvalamit, ami 
gőgös hallgatóit felingerli és nehézségeket szerez számára. Ha beszédében 
meggondolatlanul isteneiket és városuk nagy embereit támadja, akkor az a 
veszély fenyegeti, hogy Szókratész sorsára jut. Azonban tapintatosan igyeke-
zett gondolataikat a pogány istenségektől óvatosan eltéríteni, amennyiben az 
igaz Istent mutatta be előttük, akit ugyan igyekeztek ismeretlenül is imádni, 
s ezt egy közismert oltárra írva nyilvánosan el is ismerték.” – LP 97.
c. Ismertesd, hogy mi volt Pál hallgatóinak azonnali válasza, és mit 

eredményezett beszéde! Apcs 17:32, 33. Ki volt az a két személy, név 
szerint, akik másként cselekedtek? Apcs 17:34.  

Apostolok cselekedetei 17: 17-21.
Apcs 17:17  Vetekedik vala azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon mindennap azokkal, akiket előtalált.Apcs 17:18  Némelyek pedig az epikureus és stoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele. És némelyek mondának: Mit akarhat ez a csacsogó mondani? Mások meg: Idegen istenségek hirdetőjének látszik. Mivelhogy a Jézust és a feltámadást hirdeti vala nekik.Apcs 17:19  És megragadván őt, az Areopágusra vivék, ezt mondván: Vajon megérthetjük-e mi az az új tudomány, melyet te hirdetsz?Apcs 17:20  Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek: meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek.Apcs 17:21  Az athéniek pedig mindnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem valának foglalatosok, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában.

Apostolok cselekedetei 17: 22-31.
Apcs 17:22  Előállván pedig Pál az Areopágusnak közepette, monda: athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket.Apcs 17:23  Mert mikor bejárám és szemlélém a ti szentélyeiteket, találkozám egy oltárral is, melyre ez vala ráírva: Ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek.Apcs 17:24  Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.Apcs 17:25  Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent;Apcs 17:26  És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait;Apcs 17:27  Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem:Apcs 17:28  Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.Apcs 17:29  Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség.Apcs 17:30  E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:Apcs 17:31  Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.

Apostolok cselekedetei 17: 32, 33.
Apcs 17:32  Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak; mások pedig mondának: Majd még meghallgatunk téged e felől.Apcs 17:33  És ilyen módon Pál kiméne azok közül.

Apostolok cselekedetei 17: 34.
Némely férfiak azonban csatlakozván ő hozzá, hivének; ezek között az areopágita Dienes is, és egy Damaris nevű asszony, és mások ő velük.
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Csütörtök   augusztus 1.
5. KERÜLJÜK A HIÁBAVALÓ ELMÉLETEKET!
a. Miért nem érthették meg az Athénban lakók Pált? 1Kor 2:12-14. Mi-

lyen alapelvet fejtett ki Jézus ezzel kapcsolatban? Jn 7:17.  

b. Látva, hogy napjaink társadalmát és oktatási rendszerét is átitatja az 
ókori görög értékrend és a filozófia, miről ne feledkezzünk el? 1Kor 
3:18-20; 8:1; Jer 9:23, 24. 

„A keresztény ismeret magán hordja a minden más ismeret fölött álló sa-
játos pecsétjét, s minden téren előkészít a jövő, a halhatatlan életre. Megkü-
lönbözteti a Biblia olvasóját, a hívőt a  kételkedőktől és pogány filozófiákban 
bízóktól, aki elfogadta az igazság értékes kincsét.

Ragaszkodj ahhoz, hogy: ’Meg van írva’! Vesd ki a gondolkodásodból a 
veszélyes oda betolakodó elméleteket, amelyeket ha melengetsz, gúzsba köti 
a gondolkodásodat, így nem válhatsz új teremtménnyé a Krisztusban. A 
gondolatokat állandóan szabályozni és őrizni kell. Csak azzal tápláld, ami 
megerősíti a hitéletet.” – RH 1904. november 10.

„Ne az emberi kigondolások filozófiáit tanulmányozd, hanem tanulmá-
nyozd Annak filozófiáját, Aki az igazság. Összehasonlítva ezt más irodalom-
mal, azoknak nagyon kevés az értéke. 

Az evilági gondolkodás nem talál örömet Isten Igéjének a szemlélésében. 
Azonban a Szentlélek által megújult gondolkodás részére isteni szépség és meny-
nyei fény sugárzik a szent lapokról. Ami a földi értelemnek egy sivár pusztaság, a 
lelki gondolkodásnak élő vízforrások helyévé válik.” – ST 1906. október 10.

Péntek   augusztus  2.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Milyen szomorú következményekre számíthatnak a népszerűtlen igazságot hirdetők?  
2. Hogyan szolgáljanak például a nemes lelkű béreabeliek részünkre napjainkban?
3. Milyen módon ismétlődik meg az athéni gondolkodásmód a mi időnkben?   
4. Beszélj Pál figyelmeztető üzenetéről, amit az athéni bálványimádóknak adott!  
5. Mi véd meg bennünket napjainkban, amikor a pogányság újra túlsúlyba került? 

Jeremiás próféta könyve 9:23.
Jer 9:23  Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával;Jer 9:24  Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.

János evangéliuma 7:17.
 Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok?

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 2:12-14.
1Kor 2:12  Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.1Kor 2:13  Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.1Kor 2:14  Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok neki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 3:18-20.
1Kor 3:18  Senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy bölccsé lehessen.1Kor 3:19  Mert e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban.1Kor 3:20  És ismét: Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 8:1.
A bálványáldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.
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KORINTHUS
„Mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam néktek 

sok könnyhullatással, nem hogy megszomoríttassatok, hanem hogy 
megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképen irántatok viselte-
tem” (2Kor 2:4).

„Nem volt ezen a földön még egy ilyen ember, aki Krisztusnak komo-
lyabb, határozottabb, és önfeláldozóbb követője lett volna, mint Pál apos-
tol… Égető vágy volt benne arra, hogy a veszendő embereknek elvigye az 
igazság ismeretét az Üdvözítő szeretetén keresztül.” – LP 100, 101.
Javasolt olvasmány: Apostolok Története, 169-176, 206-221. (Korinthus, Intő, kérlelő 

üzenet, Felhívás magasabb rendű életre)

Vasárnap   augusztus 4.
1. A MISSZIONÁRIUS SÁTORKÉSZÍTŐ
a. Milyen áldást biztosított az Úr Pál részére Korinthusba való megér-

kezésekor? Apcs 18:1-3. Mit kell megértsünk Pál helyzetéről?

„[Pál] egész lelkében elkötelezte magát a szolgálat munkájára; s olyan 
alázatos odaadással végezte munkáját, hogy nem volt terhére a gyülekeze-
teknek, melyeket szegénység nyomasztott. Bár sok gyülekezetet alapított, 
visszautasította az anyagi támogatásukat, attól félve, hogy Krisztus prédiká-
toraként a hasznavehetőségét és sikerét az a gyanú árnyékolja be, hogy az 
evangéliumot anyagi nyereségért prédikálja. Nem adott ellenségeinek egyet-
len alkalmat sem arra, hogy hamis színben tüntessék fel őt, s így csökkentsék 
üzenetének hatékonyságát, erejét.

Mint az evangélium munkása, Pál igényelhetett volna támogatást, 
ahelyett, hogy saját magát tartotta fenn; de lemondott erről a jogáról. Bár 
egészsége gyenge volt, mégis reggeltől estig dolgozott, szolgálva Krisztus 
művében, s azután az éjszaka nagy részében, sokszor reggelig szorgalmasan 
fáradozott a maga és mások megélhetéséért. Az apostol szintén jó példát 
adott a keresztény szolgálatban arra, hogy kitűnjön a szorgalmas, kitartó 
munkában és fáradozásban. Mialatt így prédikált és dolgozott, bemutatta a 
kereszténység legmagasabb színvonalát.” – LP 101.  

2013. augusztus 10.
Szombat

Napnyugta: H  20:05
Ro 20:28

6. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 18:1-3.
Apcs 18:1  Ezek után Pál Athénből eltávozván, méne Korinthusba.Apcs 18:2  És mikor egy Akvila nevű, pontusi származású zsidóra talált, ki nem régen jött Itáliából, és feleségére Priscillára (mivelhogy Klaudius megparancsolta vala, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából): hozzájuk csatlakozék.Apcs 18:3  És mivelhogy azonféle műves vala, náluk marada és dolgozik vala. Mesterségükre nézve ugyanis sátorcsinálók valának.
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Hétfő   augusztus 5.
2. A MUNKA KITERJED…
a. Korinthusban, a zsinagógában, kiket próbált Pál meggyőzni minden 

szombaton? Apcs 18:4, 5. Mit döntött el ő ott, s hogyan bátorította az 
Úr szolgáját ebben a nehéz időszakban? Apcs 18:6-11.   

b. Milyen nehézséggel szembesült legközelebb, és hogyan áldotta meg 
az Úr az ő fáradozását? Apcs 18:12-23. 

c. Mit tanulhatunk azon kölcsönös szeretetből és tiszteletből, ami Pál, 
Akvilla és Prisczilla között volt – s mit tanulhatunk abból, ahogyan 
Isten fel tudta használni mindhármukat az Ő dicsőségére? Apcs 
18:24-28; 1Kor 3:22, 23; 4:6.  

„Akvilla és Prisczilla hallgatták [Apollós] beszédeit, s látták, hogy taní-
tásai hiányosak. Nem volt mély, alapos ismerete Krisztus küldetéséről, fel-
támadásáról és mennybemeneteléről, sem az Ő Lelkének, a Vigasztalónak 
munkájáról, akit Krisztus küldött, hogy az Ő távollétében népével legyen. 
Ezért meghívták Apollóst, s a nagyműveltségű szónok hálás meglepetéssel és 
örömmel fogadta tőlük a tanítást. E tanítások által világosabban megértette 
a Szentírást, s a keresztény egyház egyik legrátermettebb védelmezője lett. 
Így a művelt tudós és ragyogó szónok egy szerény keresztény sátorkészítő 
házaspártól tanulta meg tökéletesebben az Úr útját.” – LP 119.

„Így Akvilla és Prisczilla sem szentelték minden idejüket az evangélium 
szolgálatára, de Isten mégis felhasználta ezeket az alázatos munkásokat, 
hogy Apollósnak megmutassák a teljes igazság útját. Az Úr, szándékának 
kivitelére különböző eszközöket használ fel; kiválóan tehetséges egyéneket 
kiválaszt, hogy minden erejüket az evangélium tanítására és prédikálására 
szenteljék, mindazáltal mások is, akiket bár kézrátétellel nem avattak fel, 
fontos munkát végezhetnek a lélekmentés terén.

Az önfenntartó evangéliumi munkások előtt igen nagy terület áll nyitva. Igen 
sokan, mialatt mesterségüket folytatják, értékes tapasztalatokat szerezhetnek a 
lélekmentés munkájában. Ily módon használható munkásokká képezik ki ma-
gukat, fontos feladatok elvégzésére, az ínséges területeken.” – AT 242, 243.  

 

Apostolok cselekedetei 18: 4, 5.
Apcs 18:4  Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni.Apcs 18:5  Mikor pedig megérkeztek Macedóniából Silás és Timótheus, szorongatá a lélek Pált, és bizonyságot tőn a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus.

Apostolok cselekedetei 18: 6-11.
Apcs 18:6  Mikor pedig azok ellenszegülének és káromlásokat szólának, ruháit megrázva monda nekik: Véretek a fejetekre; én tiszta vagyok: mostantól fogva a pogányokhoz megyek.Apcs 18:7  És általmenvén onnét, méne egy Justus nevű, istenfélő ember házához, kinek háza szomszédos vala a zsinagógával.Apcs 18:8  Krispus pedig, a zsinagógának feje hűn az Úrban egész házanépével egybe; a korinthusbeliek közül is sokan hallván, hisznek vala, és megkeresztelkednek vala.Apcs 18:9  Monda pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: Ne félj, hanem szólj és ne hallgass:Apcs 18:10  Mert én veled vagyok és senki sem támad reád, hogy neked ártson; mert nekem sok népem van ebben a városban.Apcs 18:11  És ott lakozék egy esztendeig és hat hónapig, tanítva köztük az Isten igéjét.

Apostolok cselekedetei 18: 12-23.
Apcs 18:12  Mikor pedig Gallió volt Akhája tiszttartója, reátámadának a zsidók egy akarattal Pálra, és vivék őt a törvényszék elébe,Apcs 18:13  Mondván: Ez a törvény ellen való istentiszteletre csábítja az embereket.Apcs 18:14  Mikor pedig Pál meg akará nyitni száját, monda Gallió a zsidóknak: Ha valóban valami bosszútételről, vagy gonosz cselekedetről volna szó, zsidók, igazság szerint meghallgatnálak benneteket:Apcs 18:15  De ha tanításról, nevekről és a ti törvényetekről van kérdés, ti magatok lássátok; mert én ezekben bíró nem akarok lenni.Apcs 18:16  És elűzé őket a törvényszék elől.Apcs 18:17  A görögök pedig mindnyájan Sosthenest, a zsinagógának fejét megragadván, verik vala a törvényszék előtt; de Gallió velük semmit sem gondola.Apcs 18:18  Pál pedig, miután még több napig ott marada, az atyafiaktól elbúcsúzván, Szíriába hajózék, és vele együtt Priscilla és Akvila, minekutána fejét megnyírta Kenkreában; mert fogadása vala.Apcs 18:19  Juta pedig Efézusba, és azokat ott hagyá; ő maga pedig bemenvén a zsinagógába, vetekedék a zsidókkal.Apcs 18:20  Mikor pedig azok kérék, hogy több ideig maradjon náluk, nem álla reá;Apcs 18:21  Hanem búcsút vőn tőlük, mondván: Mindenesetre Jeruzsálemben kell nekem a következő ünnepet töltenem; de ismét megjövök hozzátok, ha Isten akarja. És elhajózék Efézusból.Apcs 18:22  És miután Cézáreába érkezék, felmenvén [Jeruzsálembe] és köszöntvén a gyülekezetet, leméne Antiókhiába.Apcs 18:23  És miután [ott] bizonyos időt eltöltött, elméne, eljárván renddel Galácia tartományát és Frigiát, erősítve a tanítványokat mind.

Apostolok cselekedetei 18: 24-28.
Apcs 18:24  Érkezék pedig Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alekszandriai származású, ékesenszóló férfiú, ki az írásokban tudós vala.Apcs 18:25  Ez meg volt tanítva az Úrnak útára; és lélekben buzgó lévén, szólja és tanítja vala nagy szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat, jóllehet csak a János keresztségét tudja vala.Apcs 18:26  És ez kezde nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Mikor pedig meghallgatta őt Akvila és Priscilla, maguk mellé vevék őt, és nyilvábban kifejtették előtte az Istennek útját.Apcs 18:27  Mikor pedig Akhájába akara átmenni, buzdítván [őt] az atyafiak, írának a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Ki mikor odajutott, sokat használa azoknak, kik hittek vala a kegyelem által:Apcs 18:28  Mert hatalmasan meggyőzi vala a zsidókat nyilvánosan, bebizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 3:22, 23.
1Kor 3:22  Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek.1Kor 3:23  Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 4:6.
Ezeket pedig, atyámfiai, példában szabtam magamra és Apollósra ti értetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annak felette ami írva van, nem kell bölcselkedni; hogy senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen.
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Kedd    augusztus 6.
3. NE VESZÍTSÜK EL A CÉLT SZEMÜNK ELŐL!
a. Amint a tehetséges Apollós éppen hogy megkezdte a munkáját Ko-

rinthusban, hűséges apostolként, mi történt a Korinthusban lakó 
hívők között? 1Kor 1:10-13. 

b. Milyen pontokat próbált Pál világossá tenni a Korinthusbelieknek 
az emberi, a véges tudomány hiábavalóságával kapcsolatban? 1Kor 
1:17-31. 

c. Annak ellenére, hogy Pál könnyedén lenyűgözhette volna széleskö-
rű ismereteivel Korinthus lakóit, az Athénban elért kevés eredmény 
milyen más módszerre ösztönözte? 1Kor 2:1-5.  

„Mikor [Pál] apostol Korinthusban prédikálta az evangéliumot, egészen 
más módszerre tért át, mint amelyet athéni működése alatt követett. Ott meg-
kísérelte a hallgatók jelleméhez való alkalmazkodást: logikára logikával, tudo-
mányra tudománnyal és filozófiára filozófiával válaszolt. Azonban, amikor az 
eltöltött időre visszagondolt, rájött, hogy Athénben milyen kevés eredményt ért 
el munkájával. Elhatározta tehát, hogy Korinthusban egészen más munkatervet 
követ majd tanításainál, mellyel a felületesek és közönyösek figyelmét igyekszik 
lekötni. Eltökélte, hogy minden tudományos érvelést és következtetést kerülni 
fog; a korinthusiak között nem akar másról beszélni, mint Jézusról. ’Mert nem 
végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig 
mint megfeszítettről.’ Úgy hirdette az Igét, hogy ’az én beszédem és az én prédi-
kálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem a léleknek 
és erőnek megmutatásában’ (1Kor 2:2,4).” – AT 169, 170.

„Pál kiváló szónok volt. Megtérése előtt gyakran igyekezett hallgatóit megy-
győzni magasan szárnyaló szónoklatai által. Most azonban mindezt háttérbe 
szorította. Ahelyett, hogy költői nyelvezettel rajongó ábrándozásba merült 
volna, amely hat ugyan az érzékekre és erősíti a képzelőerőt, de nem hat ki a 
mindennapi életre. Pál igyekezete inkább odairányult, hogy az életfontosságú 
igazságokat egyszerű szavakkal hallgatósága szívébe vésse. Az igazság káprázta-
tó szemléltetése előidézhet ugyan érzelgősséget; az ily módon hirdetett igazság 
azonban nem az a táplálék, amelyre a hívőnek a mindennapi élet küzdelmeiben 
szüksége van és erősítésére szolgál.” – AT 174.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 1:10-13.
1Kor 1:10  Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.1Kor 1:11  Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek.1Kor 1:12  Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé.1Kor 1:13  Vajon részekre osztatott-e a Krisztus? Vajon Pál feszíttetett-e meg értetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-e meg?

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 1:17-31.
1Kor 1:17  Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem; de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.1Kor 1:18  Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.1Kor 1:19  Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcsességét és az értelmeseknek értelmét elvetem.1Kor 1:20  Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-e Isten e világnak bölcsességét?1Kor 1:21  Mert minekutána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.1Kor 1:22  Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek.1Kor 1:23  Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot;1Kor 1:24  Ámde maguknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét.1Kor 1:25  Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.1Kor 1:26  Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan [hívattak] bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;1Kor 1:27  Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;1Kor 1:28  És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:1Kor 1:29  Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.1Kor 1:30  Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:1Kor 1:31  Hogy, amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 2:1-5.
1Kor 2:1  Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.1Kor 2:2  Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.1Kor 2:3  És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek.1Kor 2:4  És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:1Kor 2:5  Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék.
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Szerda   augusztus 7.
4. A VETÉLKEDÉS ELUTASÍTÁSA
a. Milyen alapelveket tanulhattak meg a korinthusiak Isten apostolai-

tól? Hogyan alkalmazhatjuk ezeket ma? 1Kor 3:1-10. Hogyan kezel-
ték bölcsen ezt a problémát? 1Kor 16:12.  

„A gyülekezetekben nincs nagyobb bizonyíték arra, hogy a Biblia igazságai nem 
szentelték meg a befogadóikat, mint néhány kedvelt prédikátorukhoz való ragaszko-
dásuk, s húzódozásuk, hogy az Isten gondviselése által küldött másik lelkipásztoro-
kat fogadják el, hogy ők is a gyülekezetek hasznára válhassanak. Az Úr szükséglete 
szerint küld segítséget gyülekezetének, nem ahogy ők választják, mivel a rövidlátó 
halandók nem tudják, mi válik leginkább javukra. Ritkán van meg egy lelkésznek 
az összes szükséges képessége, mely egy-egy gyülekezetnek a kereszténység összes 
követelménye szerint szükséges a tökéletesítésre. Ezért Isten másik lelkipásztort 
küld, egyiket a másik után, és mindegyiknek van valamilyen képessége, amely a 
korábbiakból hiányzott.

A gyülekezet fogadja hálásan Krisztus szolgáit, mintha magát a Mestert fogadnák. 
Igyekezzenek a tanításból eredő minden jót kivonni, amennyit csak képesek nyújtani 
a lelkészek az Isten Igéjéből. A kapott igazságokat fogadják el és méltányolják emberi 
alázatossággal, szerénységgel, viszont ne bálványozzanak egyetlen prédikátort sem, 
ne legyenek egyházi kedvenceik és kegyeltjeik az emberek között!

Az apostolok napjaiban voltak, akik vallották, hogy hisznek Krisztusban, de  
mégsem adták meg a követeinek kijáró tiszteletet. Azt állították, hogy nem követnek 
emberi tanítót, mert közvetlen Krisztustól – az evangélium hírnökeinek segítsége 
nélkül – nyernek oktatást. Teljesen függetleneknek érezték magukat és nem voltak 
hajlandók a gyülekezet szavának engedelmeskedni. Mások azt állította, hogy Pál a 
vezetőjük, és Péterhez hasonlították, akit a későbbiekben ellenszenvesnek tartottak. 
Voltak, akik Apollóst tartották tehetségesebbnek a szónoklatban Pállal szemben. 
Megint mások, úgy vélekedtek, hogy Péter az ő vezetőjük, bizonygatva, hogy ő volt a 
legszorosabb kapcsolatban Krisztussal, míg a földön volt, ellenben Pál üldözte a hí-
vőket. Ez a pártszellem súlyos következménnyel fenyegette a keresztény gyülekezetet.  

Pál és Apollós között teljes volt az egyetértés. Apollós a korinthusi gyülekezet 
pártoskodása és egyenetlenkedése miatt csalódást és nagy szomorúságot érzett. 
Nem akart abból hasznot húzni, hogy előnyben részesítették és erre nem is bátorítot-
ta őket, hanem gyorsan eltávozott a viszálykodó gyülekezetből. Amikor Pál később 
felkérte, hogy látogassa meg ismét Korinthust, udvariasan visszautasította. Csak 
akkor vette fel velük újra a kapcsolatot, amikor a gyülekezet már sokkal magasabb 
lelki színvonalra emelkedett.” – LP 127, 128.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 3:1-10.
1Kor 3:1  Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek.1Kor 3:2  Tejnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg:1Kor 3:3  Mert még testiek vagytok; mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e és nem ember szerint jártok-e?1Kor 3:4  Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-e?1Kor 3:5  Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig amint kinek-kinek az Úr adta.1Kor 3:6  Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést.1Kor 3:7  Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.1Kor 3:8  A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint.1Kor 3:9  Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.1Kor 3:10  Az Istennek nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentomot vetettem, de más épít reá. Ki-ki azonban meglássa mimódon épít reá.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 16:12.
Ami pedig Apollós atyafit illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok az atyafiakkal együtt: de semmiképpen sem volt kedve, hogy most elmenjen; de majd elmegy, mihelyt jó alkalmatossága lészen.
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Csütörtök   augusztus 8.
5. A SZÍNVONAL FENNTARTÁSA 
a. Milyen felhívást intézett Pál a Korinthusiak lelkiismeretéhez, akik 

természetüknél fogva nagyon hajlottak az érzékiségre? 1Kor 3:16, 17; 
6:13-20; 9:25-27.

b. Mit tapasztal gyakran a reformáció hű tanítója? 2Kor 11:29, 30; 12:15. 
Amikor Pál úgy érezte, hogy az egymással vitatkozó Korinthusiaknak 
nem lesz hasznára a látogatása, mit tett ő akkor? 2Kor 2:4; 8:16. 

„Midőn Pál elküldte Titust Korinthusba, az ottani hívők erősítésére, kü-
lön is utasította, hogy késztesse a gyülekezetet az adakozás erényének gya-
korlására… Az önzetlen bőkezűség az ősgyülekezetet örömmel árasztotta el; 
a hívők tudták, hogy fáradozásaikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az evangé-
lium eljusson mindazokhoz, akik még a sötétségben élnek. Jótékonyságuk-
kal bizonyították, hogy nemhiába nyerték el Isten kegyelmét; mert csakis a 
Lélek általi megszentelődés hozhatta létre ezt az áldozatkészséget! Mind a 
hívők, mind a hitetlenek előtt, ez: a kegyelem csodáját jelentette.

A lelki fejlődés és jólét szorosan összefügg a keresztényi adakozókész-
séggel. Krisztus követői örvendjenek annak a kiváltságnak, hogy életükben 
megnyilvánulhat Megváltójuk jótékonysága.” – AT 235, 236.
c. Mire utasította Pál Titust az evangélium munkájának kibővítésével 

kapcsolatban, mialatt fenn kellett tartani annak tisztaságát? Tit 1:5-9, 
15, 16; 2:1, 11-15; 3:9-11.

Péntek   augusztus 9.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan buzdíthatja Pál példája mindazokat, akik önfenntartóak?
2. Hogyan tudott a szerény Prisczilla és Akvilla messzeható eredményt elérni?
3. Mit ismerhetünk meg Pál korinthusi módszeréből, szemben a tudományos 

érveléssel való lélekmentéssel?  
4. Milyen magatartás teszi tönkre a jó adományok hatását a gyülekezetben?
5. Miért nagyon fontos bibliai lelkület színvonalának fenntartása a gyülekezetben?    

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 3:16, 17.
1Kor 3:16  Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?1Kor 3:17  Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 6:13-20.
1Kor 6:13  Az eledelek a hasnak és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak [rendeltetett], hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.1Kor 6:14  Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által.1Kor 6:15  Nem tudjátok-e, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen.1Kor 6:16  Avagy nem tudjátok-e, hogy aki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté.1Kor 6:17  Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele.1Kor 6:18  Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.1Kor 6:19  Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?1Kor 6:20  Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 11:29, 30.
2Kor 11:29  Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék?2Kor 11:30  Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 9:25-27.
1Kor 9:25  Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.1Kor 9:26  Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos;1Kor 9:27  Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 12:15.
Én pedig nagy örömest áldozok és esem áldozatul a ti lelketekért; még ha ti, akiket én igen szeretek, kevésbé szerettek is engem.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 2:4.
Mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam néktek sok könnyhullatással, nem hogy megszomoríttassatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltetem.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 8:16.
Hála pedig az Istennek, ki ugyanazt a buzgóságot oltotta értetek a Titus szívébe.

Titushoz írt levél 1:5-9,15,16.
Tit 1:5  A végett hagytalak téged Krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket, amiképpen én neked meghagytam;Tit 1:6  Ha van feddhetetlen, egy feleségű férfiú, akinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak.Tit 1:7  Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő;Tit 1:8  Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, maga tűrtető;Tit 1:9  Aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket.

Titushoz írt levél 2:1, 11-15.
Tit 2:1  Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek.Tit 2:11  Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,Tit 2:12  Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:Tit 2:13  Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;Tit 2:14  Aki önmagát adta mi értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.Tit 2:15  Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen.

Titushoz írt levél 3:9-11.
Tit 3:9  A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekről való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felől való harcokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók.Tit 3:10  Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld;Tit 3:11  Tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát.
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GALÁTZIA ÉS EFÉZUS
„És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekede-

teivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat; Mert amelyeket azok 
titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is. Mindezek pedig 
megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, ami 
napvilágra jő, világosság” (Ef 5:11-13).

„A jó és a rossz sohasem férnek meg együtt. A világosság és sötétség kö-
zött nem lehet megegyezés. Az igazság a világosságban mutatkozik meg, a 
hamisság a sötétségben.” – HP 260. 
Javasolt olvasmányok: Apostolok Története, 194-205. (Efézus, A fáradozás és megpróbáltatás 

napjai) 260 – 263. (Hitehagyás Galátziában) 

Vasárnap   augusztus 11.
1. ISTENI GONDVISELÉS ALKALMAS IDŐBEN
a. Milyen területeket érintett Pál missziós útjai során (amelyek meg-

lehetősen röviden vannak megemlítve az Apostolok Cselekedetei 
könyvben)? Apcs 16:6; 18:23.

b. Hova nem mehetett Pál, mivel nem engedte a Szentlélek? Apcs 16:7. 
Mi mutatja azt, hogy végül sikert ért el azon a területen – és mire 
tanít ez bennünket? 1Pt 1:1, 2.

„Az igaz munkások hit által járnak és fáradoznak. Mikor a jó és gonosz közötti 
hatalmak közti csata elkeseredetté válik, olykor belefáradnak a munka lassú haladá-
sának látványába. De ha nem félnek és ellenállnak a csüggedésnek, meglátják majd, 
hogy a felhők eloszlanak, s beteljesedik a szabadulás ígérete. A homályon át, mellyel 
Sátán körülvette őket, meglátják az Igazság Napja fényes sugarainak ragyogását.

Dolgozz hittel, s az eredményeket bízd Istenre! Imádkozz hittel, s Isten gondvi-
selésének titka megadja a választ. Néha úgy tűnik, mintha lehetetlen lenne a siker. 
De te azért csak dolgozzál, higgyél. Erőfeszítéseidbe vigyél hitet, reményt és bátor-
ságot. Mikor megtetted, ami tőled telik, várjál az Úrra, hogy kijelentse hűségét, s 
Ő be fogja tölteni szavát. Várjál, de ne nyugtalankodva, hanem járj rendíthetetlen 
hittel, és rendületlen bizalommal.” – 7B 171.   

2013. augusztus 17.
Szombat

Napnyugta: H  19:54
Ro 20:18

7. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 16: 6.
 Eljárván pedig Frigiát és Galácia tartományát, mivelhogy eltiltatának a Szent Lélektől, hogy az igét Ázsiában hirdessék,

Apostolok cselekedetei 18:23.
És miután [ott] bizonyos időt eltöltött, elméne, eljárván renddel Galácia tartományát és Frigiát, erősítve a tanítványokat mind.

Apostolok cselekedetei 16:7.
Misia felé menvén, igyekeznek vala Bithiniába jutni; de nem ereszté őket a Lélek.

Péter apostol 1. levele 1:1, 2.
1Pét 1:1  Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontusban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában elszéledt jövevényeknek,1Pét 1:2  Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen.
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Hétfő   augusztus 12.
2. A KÜLÖNFÉLE ELMÉLETEK KEZELÉSE
a. Miért feddte meg éles szavakkal szemtől szembe Pál a galatabeli hí-

vőket, akik egy végzetes lelki válságban voltak? Gal 1:6-9; 3:1-3; 4:9. 
Miért bánt velük Pál másképpen, mint a korinthusbeliekkel?  

„A korinthusbelieket legyőzte a kísértés, és elámították őket a szofista 
bölcseletet tanítók, akik tévedéseket tanítottak az igazság köpenye alatt. Ez 
összezavarta a korinthusbeliek gondolkodását. Türelemre és elnézésre szo-
rultak tehát, míg kioktatta őket, hogy a hamisakat a valóditól megkülönböz-
tessék. A durva meggondolatlan bánásmód lerontotta volna Pál befolyását 
azok előtt, akiknek a javát munkálta.

A galátziai gyülekezetekben ellenben nyílt, leplezetlen tévtan lépett az 
evangélium helyébe. Krisztust, a hit egyetlen alapját megtagadták a már 
elavult zsidó ceremóniák kedvéért. Az apostol látta, hogy e gyülekezeteket 
csak akkor mentheti meg a veszélyes fenyegető befolyásoktól, ha a leghatáro-
zottabban intézkedik, s a legélesebb figyelmeztetést adja, hogy ráébredjenek 
valódi állapotukra.” – LP 189, 190.
b. Miközben bizonyságot teszünk a Megváltóról és igyekszünk meg-

nyerni másokat, milyen sajátos lelkületet alkalmazzunk, figyelem be 
véve az emberek különbözőségét? Júd 21-23.  

„Minden igazi tanításban a személyes kapcsolat a legfontosabb. Krisztus 
is egyénenként foglalkozott az emberekkel. Személyes kapcsolatban volt ti-
zenkét tanítványával, amikor tanította őket.  Legértékesebb tanítását gyakran 
személyesen, csak egy hallgatónak adta. Az Olajfák hegyén Nikodémussal, 
a tiszteletreméltó rabbival éjszaka beszélgetett. Sikár kútjánál a megvetett 
samáriai asszonynak nyitotta meg az Ő igazsága gazdagságának legértéke-
sebb kincseit, mert felismerte a hallgatók szívének fogékonyságát, elméjük 
nyitottságát, lelkük befogadóképességét. Krisztus számára a lábainál tolongó 
sokaság sem volt csupán emberi lények felismerhetetlen tömege. Közvetlenül 
szólt minden lélekhez, és felhívást intézett minden szívhez. Figyelte hallgatói 
arcát. Észrevette tekintetük felvillanását, a hirtelen felragyogó fényt, amely 
elárulta, hogy az igazság eljutott lelkükbe, és az Ő szívébe is megrezdült az 
együttérzés örömének választ adó húrja.

Krisztus észrevette minden emberi lényben a lehetőséget.” – EÉ 231.  

Galátziabeliekhez írt levél 1:6-9.
Gal 1:6  Csodálkozom, hogy Attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangéliumra hajlotok.Gal 1:7  Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát.Gal 1:8  De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok.Gal 1:9  Amint előbb mondottuk, most is ismét mondom: Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen.

Galátziabeliekhez írt levél 3:1-3.
Gal 3:1  Óh balgatag galáciabeliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, [mintha] ti köztetek feszíttetett [volna] meg?Gal 3:2  Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a Lelket, avagy a hit hallásából?Gal 3:3  Ennyire esztelenek vagytok? Amit Lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?

Galátziabeliekhez írt levél 4:9.
Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt hogy megismert titeket az Isten, miként tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok?

Júdás apostol levele 21-23.versek
Júd 1:21  Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.Júd 1:22  És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket.Júd 1:23  Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és utálva még a ruhát is, amelyet a test beszennyezett.
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Kedd    augusztus 13.
3. CEREMÓNIÁK, VAGY EGY MEGVÁLTOZOTT SZÍV?
a. Mit kell megértenünk mindannyiunknak, hogy üdvözülhessünk? 

Gal 3:7-9, 27-29.

„A galátziai gyülekezetekben ellenben nyílt, leplezetlen tévtan lépett az 
evangélium helyébe. Krisztust, a hit egyetlen alapját megtagadták a már el-
avult zsidó ceremóniák kedvéért… 

Az apostol behatóan kérte a galátziaiakat, forduljanak el a hamis tanok 
tanítóitól, akik tévútra vezették őket, és térjenek vissza ahhoz a hithez, ame-
lyet az isteni jóváhagyás félremagyarázhatatlan bizonyítékai kísértek. Azok a 
férfiak, akik megkísérelték eltéríteni őket az evangéliumi hittől: képmutatók, 
szívük megszenteletlen és életük romlott. Vallásosságuk a ceremóniák soroza-
ta, amelyek betartása által akarják megnyerni Isten tetszését. Nem óhajtottak 
olyan evangéliumot, mely megköveteli az Ige iránti engedelmességet: ’Ha 
valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát’ (Jn 3: 3). Úgy 
érezték, hogy az ilyen tanításon alapuló vallás túl nagy áldozatot követel; ezért 
ragaszkodtak tévelygéseikhez, megcsalták önmagukat és másokat. 

A szív és az élet szentségét külsőséges vallási formaságokkal helyettesíteni, 
ma is éppoly kívánatos a megtéretlen ember számára, mint volt ezen zsidó 
tanítók napjaiban. Ma ugyanúgy, mint akkor, vannak hamis lelki vezetők, 
kiknek tanait sokan mohón hallgatják. Sátán eltökélte, hogy eltéríti a lelkeket 
a Krisztusba vetett hit üdvreménységétől és az Isten törvényei iránti engedel-
mességtől. Az ősellenség kísértéseit minden korszakban azok előítéleteihez 
és hajlamaihoz alkalmazta, akiket el akart csábítani. Az apostoli korszakban 
rábírta a zsidókat, hogy a ceremoniális törvényt magasztalják fel, Krisztust 
pedig vessék el. Korunkban arra késztet hitvalló keresztényeket, hogy Krisztus 
tiszteletének ürügye alatt az erkölcsi törvényt vessék meg; tanítsák azt, hogy 
parancsait büntetlenül áthághatják. Isten valamennyi szolgájának kötelessége 
tehát, hogy ezen hithamisítókkal szemben szilárdan és határozottan lépjen fel 
és az igazság igéje alapján tévelygéseiket bátran felfedje.” – AT 261, 262.
b. Mialatt napjainkban nagyon népszerűek a vallási ünnepek, miről ne 

feledkezzünk meg? Gal 5:1, 2, 16-26.
 

„Krisztus olyan szertartást akart a tanítványokra hagyni [a lábmosással], 
melyre igen nagy szükségük volt – mely kiszabadítaná őket az eddig elen-
gedhetetlennek tartott szertartásokból és melyeket az evangélium örömüze-
netének elfogadása fölöslegessé tett. A [régi zsidó] szertartások folytatása 
Jahve megsértése lett volna.” – RH 1898. június 14.

Galátziabeliekhez írt levél 3:7-9, 27-29.
Gal 3:7  Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.Gal 3:8  Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek.Gal 3:9  Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.Gal 3:27  Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.Gal 3:28  Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.Gal 3:29  Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.

Galátziabeliekhez írt levél 5:1, 2, 16-26.
Gal 5:1  Annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.Gal 5:2  Íme, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.Gal 5:16  Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.Gal 5:17  Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.Gal 5:18  Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.Gal 5:19  A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek [ezek]: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.Gal 5:20  Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések,Gal 5:21  Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.Gal 5:22  De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.Gal 5:23  Az ilyenek ellen nincs törvény.Gal 5:24  Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.Gal 5:25  Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.Gal 5:26  Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.
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Szerda   augusztus 14.
4. MUNKÁLKODÁS EFÉZUSBAN
a. Miért kellett Pálnak Efézusban néhány tanítványt újra megkeresz-

telni? Apcs 19:1-7. Miért volt ez helyénvaló?   

„Amikor János megkeresztelte [a tizenkét zsidó fiútestvért], még számos 
tévtanhoz ragaszkodtak. Miután azonban nagyobb világosságot nyertek, 
örömmel fogadták el Krisztust Megváltójuknak. A nagyobb világossággal 
boldogan fogadták el Krisztust, mint Megváltójukat, és ez az előrelépés 
kötelezettségeiket is megváltoztatta. A tisztább hit elfogadása megfelelő vál-
tozást hozott életükbe és ezen átalakulásuk, valamint Krisztusba vetett hitük 
vallomása jeléül, újból megkeresztelkedtek Jézus nevében.

Krisztus sok őszinte követőjének van hasonló tapasztalata. Isten aka-
ratának tisztább megértése az embert új kapcsolatba hozza Ővele. Új kö-
telességek tárulnak fel. Sok dolog, mely azelőtt ártatlannak tűnt, vagy még 
dicséretreméltónak is, most bűnösnek látszik.” – LP 132.      
b. Beszélj Pál efézusi működéséről! Apcs 19:8-10. 

„Isten Lelke munkálkodott Pállal és Pál által, mialatt honfitársai megtéré-
sén fáradozott. A felhozott bizonyítékok elegendőek voltak, hogy mindenkit 
meggyőzzenek, aki őszintén óhajtotta megismerni az igazságot. Sokakat 
azonban előítélet és hitetlenség tartott fogva és a legmeggyőzőbb bizonyíté-
kok előtt sem hajoltak meg. Pál tehát attól tartva, hogy az igazság eme ellen-
ségeivel való állandó érintkezés veszélyeztetheti a megtértek hitét, elszakadt 
tőlük…

Pál – amint mondja – látta, hogy ’nagy kapu nyílott meg előttem és hasz-
nos’, ha mindjárt ’az ellenség is sok’ (1Kor 16:9). Efézus abban az időben 
Ázsiának nemcsak legpompásabb, hanem legromlottabb városa is volt. 
Babona és érzéki élvezetek terjengtek a nagyszámú lakosság körében. Temp-
lomaik védő árnyékában a gonosztevők minden fajtája menedéket talált és a 
legaljasabb bűnök burjánoztak.

Efézus népszerű központja volt Diana istennő tiszteletének. Az ’efézusi 
Diána’ csodálatos templomának nemcsak egész Ázsia, hanem az egész is-
mert világ hódolt. Felülmúlhatatlan pompája nemcsak a városnak, hanem 
az egész népnek is büszkesége volt. Királyok és hercegek gazdagították ezt 
adományaikkal…  A templom belsejében álló bálvány, mely egy durva, fa-
ragatlan szobor volt, a hagyomány szerint, az égből szállott alá.” – LP 134.

Apostolok cselekedetei 19:1-7.
Apcs 19:1  Lőn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsőbb tartományokat, Efézusba érkezék: és mikor némely tanítványokra talált,Apcs 19:2  Monda nekik: Vajon vettetek-e Szent Lelket, minekutána hívőkké lettetek? Azok pedig mondának neki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-e Szent Lélek.Apcs 19:3  És monda nekik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére.Apcs 19:4  Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki ő utána jövendő, abban higgyenek, tudniillik a Krisztus Jézusban.Apcs 19:5  Mikor pedig [ezt] hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére.Apcs 19:6  És mikor Pál reájuk vetette kezét, szálla a Szent Lélek ő reájuk; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.Apcs 19:7  Valának pedig a férfiak összesen mintegy tizenketten.

Apostolok cselekedetei 19: 8-10.
Apcs 19:8  Bemenvén pedig a zsinagógába, bátorsággal szól vala, három hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról.Apcs 19:9  Mikor pedig némelyek megkeményíték magukat és nem hivének, gonoszul szólván az [Úrnak] útáról a sokaság előtt, azoktól eltávozván, elszakasztá a tanítványokat, mindennap egy bizonyos Tirannus oskolájában prédikálván.Apcs 19:10  Ez pedig lőn két esztendeig; úgyannyira, hogy mindazok, kik lakoznak vala Ázsiában, mind zsidók, mind görögök, hallgaták az Úr Jézusnak igéjét.
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Csütörtök  augusztus 15.
5. KIHÍVÁSOK EFÉZUSBAN
a. Mit tett Demeter ötvös mester, amikor látta, hogy Pál tanításai tönk-

reteszik a vállalkozását, mivel ő készítette a hordozható Diána szob-
rokat? Apcs 19:23-27. Hogyan válaszolt a nép az ő felhívására? Apcs 
19:28, 29. 

b. Annak ellenére, hogy Pál még a halállal is kész volt szembenézni 
csak hogy hirdethesse az evangéliumot, mégis mire sürgették hit-
testvérei? Apcs 19:30-32. Milyen szerepet játszott Alexander, az 
ércmíves Sándor? Miért volt ellene az apostolok munkálkodásának, 
bizonygatva annak sikertelenségét? Apcs 19:33-40. 2Tim 4:14.    

c. Hogyan foglalta össze Pál az Efézusban végzett munkáját? Apcs 20:17-
21, 25-27, 33-35. Mit ismerhetünk meg utolsó szavainak előrelátó vol-
tából, és ahogyan erre mások reagáltak? Apcs 20:22-24, 28-32, 36-38.

„Pálnak az igazsághoz való hűsége nagyfokú gyűlöletet váltott ki, ugyan-
akkor a tanítványokban a legmélyebb és legforróbb szeretetet gerjesztette fel. 
Szomorúan követték őt a hajóig, szívük aggodalommal telt meg úgy az ő 
jövőbeli sorsa, mint a saját jövőjük miatt. Az apostol könnyei patakzottak 
a szeméből, amikor elbúcsúzott a testvérektől, s miután beszállt a hajóba, 
a szárazföldről még hallotta testvérei zokogását. A gyülekezet vénjei nehéz 
szívvel indultak el hazafelé, mert tudták többé nem várhatnak segítséget tőle, 
aki oly érdeklődéssel volt irántuk, oly buzgóan fáradozott értük, s a gondos-
kodásukra bízott gyülekezetért.” – LP 202, 203.   

Péntek   augusztus 16.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mit kell megértsünk Isten gondviselésének időzítéséről? 
2. Milyen különbségek mutatkoztak meg a Korinthusbeliek s a Galatabeliek között?  
3. Miért ragaszkodnak az emberek a külsőséges, rituális szertartásokhoz?
4. Az ókori Efézus, miben volt hasonló napjaink társadalmához?
5. Mire taníthat bennünket az, ahogyan Pál kezelte e problémás misszió területet?

Apostolok cselekedetei 19: 23-27.
Apcs 19:23  Támada azonban azon időtájban nem csekély háborúság az Úrnak útjáért.Apcs 19:24  Mert egy Demeter nevű ötvös, ezüstből Diána templomokat csinálván, a mesterembereknek nem csekély nyereséget ad vala;Apcs 19:25  Kiket egybegyűjtvén az ilyenfélékkel foglalkozó művesekkel egybe, monda: Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jóllétünk.Apcs 19:26  Látjátok pedig és halljátok, hogy ez a Pál nemcsak Efézusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét eláltatván, elfordította, mivelhogy azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyek kézzel csináltatnak.Apcs 19:27  Nemcsak az a veszély fenyeget pedig bennünket, hogy ez a mesterség tönkre jut, hanem hogy a nagy istenasszonynak, Diánának temploma is semmibe vétetik, és el is vész az ő nagysága, kit az egész Ázsia és a világ tisztel.

Apostolok cselekedetei 19: 28, 29.
Apcs 19:28  Mikor pedig ezeket hallották és haraggal megtelének, kiáltanak vala, mondván: Nagy az efézusi Diána!Apcs 19:29  És betelék az egész város háborúsággal; és egy akarattal a színházba rohanának, megfogván Gájust és Aristárkhust, kik Macedóniából valók és Pálnak útitársai valának.

Apostolok cselekedetei 19: 30-32.
Apcs 19:30  Pál pedig mikor a nép közé akara menni, nem ereszték őt a tanítványok.Apcs 19:31  És az ázsiai főpapok közül is némelyek, kik barátai valának neki, küldvén ő hozzá, kérék, hogy ne menjen a színházba.Apcs 19:32  Már most ki egyet, ki mást kiáltoz vala, mert a népgyűlés összezavarodott volt, és a többség nem tudta, miért gyűltek össze.

Apostolok cselekedetei 19: 33-40.
Apcs 19:33  A sokaság közül pedig előállaták Alekszándert, minthogy előre tuszkolták őt a zsidók. Alekszánder pedig kezével intvén, védekezni akara a nép előtt.Apcs 19:34  Megismervén azonban, hogy zsidó, egy kiáltás tört ki mindnyájukból, mintegy két óra hosszáig kiáltozván: Nagy az efézusi Diána!Apcs 19:35  Miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokaságot, monda: efézusbeli férfiak, ugyan kicsoda az az ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy Diána istenasszonynak és a Jupitertől esett képnek templomőrzője?Apcs 19:36  Mivelhogy azért ezeknek senki ellene nem szólhat, szükség, hogy megcsendesedjetek, és semmi vakmerő dolgot ne cselekedjetek.Apcs 19:37  Mert ide hoztátok ez embereket, kik sem nem szentségrontók, sem a ti istenasszonyotok ellen káromlást nem szóltak.Apcs 19:38  Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mesterembereknek valaki ellen panaszuk van, törvényszékek vannak, és tiszttartók vannak: pereljenek egymással.Apcs 19:39  Ha pedig egyéb dolgok felől van valami panasztok, a törvényes népgyűlésen majd elintéztetik.Apcs 19:40  Mert félő, hogy lázadással vádoltatunk a mai napért, mivelhogy semmi ok sincs, amellyel számot tudnánk adni ezért a csődületért. És ezeket mondván, feloszlatá a gyűlést.

Apostolok cselekedetei 20:17-21, 25-27, 33-35.
Apcs 20:17  Milétusból azonban küldvén Efézusba, magához hívatá a gyülekezet véneit.Apcs 20:18  Mikor pedig hozzá mentek, monda nekik: Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyen Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat ti köztetek az egész idő alatt,Apcs 20:19  Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás és kísértések közt, melyek én rajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek;Apcs 20:20  Hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként,Apcs 20:21  Bizonyságot tévén mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés, és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől.Apcs 20:25  És most íme én tudom, hogy nem látjátok többé az én orcámat ti mindnyájan, kik között általmentem, prédikálván az Istennek országát.Apcs 20:26  Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok.Apcs 20:27  Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát.Apcs 20:33  Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam:Apcs 20:34  Sőt magatok tudjátok, hogy a magam szükségeiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak.Apcs 20:35  Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni.

Apostolok cselekedetei 20: 22-24, 28-32, 36-38.
Apcs 20:22  És most íme én a Lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik következnek ott én reám.Apcs 20:23  Kivéve, hogy a Szent Lélek városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én reám fogság és nyomorúság következik.Apcs 20:24  De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nekem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.Apcs 20:28  Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.Apcs 20:29  Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.Apcs 20:30  Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják.Apcs 20:31  Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal meg nem szűntem könnyhullatással inteni mindenkit.Apcs 20:32  És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt.Apcs 20:36  És mikor ezeket mondotta, térdre esve imádkozék mindazokkal egybe.Apcs 20:37  Mindnyájan pedig nagy sírásra fakadtak; és Pálnak nyakába borulva csókolgaták őt.Apcs 20:38  Keseregve kiváltképpen azon a szaván, amelyet mondott, hogy többé az ő orcáját nem fogják látni. Aztán elkísérték őt a hajóra.

Timótheushoz írt 2. levél 4:14.
Az ércmíves Sándor sok bajt szerzett nekem: fizessen meg az Úr neki cselekedetei szerint.



41418. tanulmány - VesZélYeKKel KÖRÜlVéVe 

VESZÉLYEKKEL KÖRÜLVÉVE 
„Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a feje-

delemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói 
ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak” (Ef 6:12).

„Mint keresztény katonáknak van egy elvégezni való kötelességünk, 
győznünk kell, mert ismerjük Sátán cselvetéseit. Imádkozzunk és vigyáz-
zunk, nehogy megcsaljon bennünket Sátán, nehogy elfelejtesse velünk az 
ima szükségességét!” – TDG 27. 
Javasolt olvasmány: Apostolok Története, 264-278. (Pál utolsó Jeruzsálemi útja, Pál a fogoly)

Vasárnap   augusztus 18.
1. A TERMÉSZETFÖLÖTTI CSELEKEDETEK
a. Beszélj Pál rendkívüli orvosi missziómunkájáról, visszaemlékezve 

Krisztus több csodájára! Apcs 19:11, 12; Mt 14:35, 36; Lk 8:43-48.

„Az apostolok nem mindig tudtak akaratuk szerint csodákat tenni. Az Úr 
annyiban adta meg szolgáinak ezt a képességet, amennyiben ügyének fejlődése 
és nevének becsülete megkívánta… Ez alkalommal is ruhadarabok szolgáltak 
eszközül a hívők gyógyítására, ’ és eltávozának azoktól a betegségek, és a go-
nosz lelkek kimenének belőlük.’ Ezek a csodák mégsem adtak bátorítást a vak 
babonaságra. Amikor Jézus érezte a szenvedő asszony érintését, így kiáltott fel: 
’Erő származott belőlem’ Így a Szentírás kijelenti, hogy az Úr csodákat tett Pál 
keze által, s így az Úr neve dicsőült meg, nem Pálé.  

Az a természetfeletti hatalom megnyilvánulása, ami az apostolok munká-
ját kísérte, arra volt hívatva, hogy mély benyomást gyakoroljon a népre, mely 
hajlamos volt a varázslásra, s azért voltak magukra büszkék, hogy kapcsolat-
ba léptek láthatatlan lényekkel. Pál csodái sokkal hatalmasabbak voltak az 
előtte Efézusban megtörtént csodáknál, ezt sem a szemfényvesztők ügyessé-
ge, sem az ördöngösök varázslatai nem tudták utánozni. Így magasztalta fel 
az Úr az ő szolgáját a bálványimádók előtt, akik magukat nagyra becsülték, 
s mérhetetlenül magasabban állt, mint a legkedveltebb és leghatalmasabb 
varázslók.” – LP 135, 136.    

2013. augusztus 24.
Szombat

Napnyugta: H  19:41 
Ro 20:06

8. Tanulmány

Máté evangéliuma 14:35, 36.
Máté 14:35  És mikor megismerték őt annak a helynek lakosai, szétküldének abba az egész környékbe, és minden beteget hozzá hozának;Máté 14:36  És kérik vala őt, hogy csak az ő ruhájának peremét illethessék. És akik illeték vala, mindnyájan meggyógyulának.

Lukács evangéliuma 8:43-48.
Luk 8:43  És egy asszony, ki vérfolyásban volt tizenkét esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani,Luk 8:44  Hátulról hozzá járulván, illeté az ő ruhájának peremét; és azonnal elálla vérének folyása.Luk 8:45  És monda Jézus: Ki az, aki engem illete? És mikor mindnyájan tagadták, monda Péter és akik ő vele valának: Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és [azt] mondod: Ki az, aki engem illete?Luk 8:46  Jézus pedig monda: Illete engem valaki; mert én észrevettem, hogy erő származék ki tőlem.Luk 8:47  Mikor pedig látta az asszony; hogy nem maradt titokban, reszketve előjöve és előtte leesvén, megjelenté neki az egész sokaság előtt, miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult.Luk 8:48  És ő monda neki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!

Apostolok cselekedetei 19: 11, 12.
Apcs 19:11  És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által:Apcs 19:12  Annyira, hogy a betegekhez is elvivék az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz lelkek kimenének belőlük.
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Hétfő   augusztus 19.
2. RÉGI ÉS MAI VARÁZSLÁS
a. Hogyan hívták segítségül a hitehagyó zsidók Krisztus nevét saját 

szégyenükre, holott ők valójában varázslást űztek? Apcs 19:13-16. 
Mire indított ez sokakat? Apcs 19:17, 18.

b. Milyen lépést tettek azok az új megtértek, akik a varázslást gyakorol-
ták? Apcs 19:19, 20. Miért? Mt 5:29, 30; Ef 6:12. 

„Amikor Krisztus átformáló kegyelme a szívben van, jogos felháborodás veszi 
birtokba a lelket, hogy ő, mint bűnös oly sokáig mellőzte azon nagyszerű üdvössé-
get, amit Isten biztosított számára… Kész az Efézusbeliekhez hasonlóan elhagyni a 
varázslást, és kész elvágni az utolsó köteléket is, ami Sátánhoz kötözi. Kész elhagyni 
a sötétség fejedelmének zászlaját, és kész arra, hogy Immánuel Fejedelem véráztatta 
zászlója alá álljon. Kész elégetni a varázslás könyveit.” – YI 1893. november 16.
c. Mit értsünk meg azon sok-sok dologról, ami nyomtatásban, film-

felvételeken, DVD lemezeken, és weboldalakon jelenik meg? Préd 
12:14, 15; 1Tim 6:20, 21.

„Amikor kitalált történetekkel, mesékkel foglalkozunk, valaki képzelőerejének 
és fantáziájának gyümölcsével, akkor kitesszük magunkat, s a gondolkodásunkat 
Sátán elbűvölő hatalmának. Olyan gondolkodásunk alakul ki, hogy természetelle-
nes étvággyal faljuk majd e történeteket, melyekből nem származik erkölcsi erő. A 
kitalált történetek olyanná teszik a gondolkodásunkat és a szívünket, mint Gilboa 
hegyeit, ahol sem eső, sem harmat nem esett, mint ami nélkülözi Isten kegyelmét. 
Az, aki Isten gyermekének vallja magát, égesse el a varázslás könyveit…

Hitetlenek tollából származó könyveknek nem kellene az Istent szolgálók köny-
vei között lenni. Jobb ha gyújtósnak használjátok a tűzhelyben, mint sem szellemi 
tápláléknak. A hitetlenek által írt könyvek már sok lélek romlását okozták. Az em-
berek nagyon jól ismerik a Sátán ösztönzésére írt könyveket és összezavarodnak 
az igazsággal kapcsolatban. Sátán ott áll mellettünk, amikor kinyitunk egy hitetlen 
könyvet, figyelmünket leköti az ilyenfajta irodalommal, és úgy megragadja az em-
bert, hogy majdnem lehetetlen megtörni ezt a bűvöletet.” – YI 1893. november 23. 

„A varázslás megrontja mindazokat, akik vakmerően elmerészkednek a 
züllöttek és világiak szórákozó helyeire, vagy keresik az érzéki gondolkodásúak, 
hitetlenek és szitkozódók társaságát, akár személyesen, akár a nyomtatott kiadvá-
nyokon keresztül.” – LP 140.     

Prédikátor könyve 12:14,16.
Préd 12:14  Mindezekből, fiam, intessél meg: a sok könyvek írásának nincs vége, és a sok tanulás fáradságára van a testnek.Préd 12:15  A dolognak summája, mindezeket hallván, [ez]: az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fődolga!

Máté evangéliuma 5:29, 30.
Máté 5:29  Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.Máté 5:30  És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.

Apostolok cselekedetei 19: 13-16.
Apcs 19:13  Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek valának, mondván: Kényszerítünk titeket a Jézusra, kit Pál prédikál.Apcs 19:14  Valának pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelik vala.Apcs 19:15  Felelvén pedig a gonosz lélek, monda: A Jézust ismerem, Pálról is tudok; de ti kicsodák vagytok?Apcs 19:16  És reájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz lélek vala, és legyőzvén őket, hatalmat vőn rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból a házból.

Apostolok cselekedetei 19: 17, 18.
Apcs 19:17  Ez pedig tudtukra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájukra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve.Apcs 19:18  És sokan a hívők közül eljőnek vala, megvallván és megjelentvén cselekedeteiket.

Efézusbeliekhez írt levél 6:12.
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

Apostolok cselekedetei 19:19, 20.
Apcs 19:19  Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek láttára megégetik vala. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer ezüstpénznek.Apcs 19:20  Ekképpen az Úrnak igéje erősen nevekedik és hatalmat vesz vala.

Timótheushoz írt 1. levél  6:20, 21.
1Tim 6:20  Óh Timótheus, őrizd meg ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől;1Tim 6:21  Amellyel némelyek kevélykedvén, a hit mellől eltévelyedtek. Kegyelem veled! Ámen.
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Kedd    augusztus 20.
3. NEW AGE, OKKULTIZMUS, SPIRITIZMUS
a. Mennyire sértő Isten szemében a varázslás? 3Móz 20:6, 27; 5Móz 

18:9-12. Nevezd meg néhány módját annak, ahogy az őscsaló, kü-
lönféle nevek és jelmezek alatt, ma is gyakorolja a hatalmát!

„A nagy csaló szolgája minden lehetőt mond és tesz, hogy célját elérje. Teljesen 
mindegy, hogy spiritisztának, elektromossággal vagy mágnesességgel gyógyítónak 
nevezi magát. Tetszetős színleléssel megnyeri a gyanútlan, meggondolatlan lelkek 
bizalmát. Azt is állítja, hogy ismeri azok élettörténetét, szenvedéseit és nehézségeit, 
akik hozzá fordulnak segítségért. A világosság angyalának adja ki magát, noha sötét 
verem van a szívében. Igen nagy a befolyása azokra az asszonyokra, akik a tanácsát 
kérik. Állítja, hogy minden bajuk oka a boldogtalan házasságuk. Ez igaz lehet, de 
ez a kijelentés mit sem változtat helyzetükön. Mondja, hogy szeretetre és részvétre 
szorulnak, s miközben látszólag részvétet és megértést tanúsít, hatalmat nyer gya-
nútlan áldozatai felett, megigézi őket, mint a kígyó a remegő madárkát. Hamarosan 
teljesen az ő hatalma alá kerülnek, s a szörnyű következményei ennek bűn, gyalázat, 
és romlás lesznek. Egyedüli biztonságunk abban rejlik, hogy megőrizzük az ősi 
útjelzőket.” – CH 459.

„A spiritizmus hívei talán gúnyolódva beszélnek a régi idők mágusairól, de a 
nagy csaló diadalmasan nevet, amikor más formában jelentkező mesterkedései előtt 
hódolnak.  

Sokan visszariadnak attól a gondolattól, hogy spiritiszta médiumokhoz fordul-
janak tanácsért. Ugyanakkor a spiritizmus tetszetősebb formáinak vonzó körébe 
kerülnek. Másokat a Christian Science tanításai [Keresztény Tudomány – vallási 
jellegű gyógyító mozgalom], valamint a teozófia és más keleti vallások miszticizmu-
sai vezetnek tévútra.

A spiritizmus szinte minden formájának apostolai azt állítják, hatalmuk van gyó-
gyítani. Ezt a hatalmat az elektromosságnak, mágnesességnek, illetve az okkultizmus-
nak vagy az emberi lélekben szunnyadó erőknek tulajdonítják.” – PK 132, 133.

„Ebben a keresztény korban sokan ebből a keresztény nemzetből ahelyett, hogy 
az élő Istenre bíznák magukat, ördögi lelkekhez fordulnak. Az anya, aki gyermeke 
betegágya mellett virraszt, hirtelen fölkiált: ’Nem tehetek többet! Van-e olyan orvos, 
aki meg tudná gyógyítani a gyermekemet?’ Elmondják neki valamelyik látnok, vagy 
mágneses gyógyító csodálatos eseteit, s a szeretett gyermekét az illetőre bízza, olyan 
bizonyosan helyezve őt a Sátán kezébe, mintha csak maga a Sátán állna az anya mel-
lett. S ezután sok esetben látszólag megtörhetetlen ördögi hatalom uralja a gyermek 
későbbi életét.” – 5B 193, 194.

„A varázslás hatalma alatt vannak mindazok, akik közismert tévedésekben hisz-
nek vagy azokat alkalmazzák.” – ST 1882. május 18.  

Mózes 5. könyve 18:9-12.
9  Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint.5Móz 18:10  Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló;5Móz 18:11  Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző;5Móz 18:12  Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.

Mózes 3. könyve 20:6,27.
Underline
3Móz 20:6  Amely ember pedig az igézőkhöz és a jövendőmondókhoz fordul, hogy azok után paráználkodjék, arra is kiontom haragomat, és kiirtom azt az ő népe közül.3Móz 20:27  És akár férfi, akár asszony, hogyha igéző vagy jövendőmondó lesz közöttük, halállal lakoljanak; kővel kövezzétek azokat agyon; vérük rajtuk.
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Szerda   augusztus 21.
4. PÁL JERUZSÁLEMBE MEGY
a. Jóllehet Pál mindig szeme előtt tartotta azt a célt, hogy elmegy Je-

ruzsálembe azért, hogy eloszlassa a zsidó nemzettársai előítéletét, 
mire figyelmeztették őt a testvérek? Apcs 21:3, 4. Miért ment ő mégis 
előre, a célja felé? Apcs 21:5; 2Kor 5:7. 

„A Szentlélek megjelentette [ennek a néhány tírusi tanítványnak] a veszé-
lyeket, amelyek Pálra vártak Jeruzsálemben, és azon voltak, hogy eltérítsék 
céljától. De ugyanaz a Lélek, mely figyelmeztette őt a megpróbáltatásokra, 
a bilincsekre és a bebörtönzésre, még mindig ösztönözte őt előre haladni, 
készen a fogságra.” – LP 203.
b. Milyen további felvilágosítást kapott Pál Czézáreában, és miért szo-

morított el mindenkit Pál megindító válasza? Apcs 21:8-15. Milyen 
kilátást ad Krisztus nekünk a vértanúsággal kapcsolatban? Lk 12:4, 5.

„Az apostol mélyen megindult szeretetett testvérei könyörgésére. A józan 
gondolkodás elegendő okot adott volna arra, hogy az apostol feladja okta-
lannak látszót tervét. Mégis úgy vélte, hogy meghajol Isten akarata előtt, és 
nem változtatja meg útirányát a barátai kérlelésére, de még a próféta figyel-
meztetésére sem. Nem akart letérni se jobbra, se balra a kötelesség ösvényé-
ről. Követni akarta Krisztust, ha kell, még a börtönbe és a halálba is. Könnyei 
nem csak sajátmagáért, de a vele együtt érző testvéreiért is folytak, kiknek az 
ő elhatározása nagy szomorúságot okozott.” – LP 205.
c. Mit eredményezett Pál megérkezése Jeruzsálembe? Apcs 21:17, 18. 

„Ez alkalommal Pál és kísérői átnyújtották a jeruzsálemi mű vezetőinek 
az adományokat, amelyeket a pogányok közül megtért keresztények küld-
tek a zsidó testvérek között lévő szegények támogatására. Ezen összegek 
begyűjtése az apostolnak és munkatársainak sok idejébe, aggodalmába és 
fáradságos munkájába került. Az összeg, melynek nagysága jóval felülmúlta 
a jeruzsálemi vének várakozásait, a pogány hívők sok áldozatáról, sőt nagy 
nélkülözéseiről tanúskodott…

Azonban Pál és társai is világosan látták, hogy éppen hallgatóságuk kö-
zött, akik előtt most állottak, voltak többen, akik nem tudták értékelni a test-
véri szeretet e lelkületét, mely ezeket az adományokat megérlelte.” – AT 272.

Lukács evangéliuma 12:4, 5.
Luk 12:4  Mondom pedig néktek én barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak.Luk 12:5  De megmondom néktek, kitől féljetek: Féljetek attól, aki minekutána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek, ettől féljetek.

Apostolok cselekedetei 21:3, 4.
Apcs 21:3  És miután megláttuk Ciprust és elhagytuk azt bal kézre, evezénk Szíriába, és Tirusban köténk ki: mert a hajó ott rakja vala ki a terhét.Apcs 21:4  És ott maradánk hét napig, miután feltaláltuk a tanítványokat, kik Pálnak mondják vala a Lélek által, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe.

Apostolok cselekedetei 21: 5.
Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenvén, elutazánk; kikísérvén bennünket mindnyájan feleségestől, gyermekestől egészen a városon kívülre. És a tenger partján térdre esve imádkozánk.

Apostolok cselekedetei 21: 8-15.
Apcs 21:8  Másnap pedig elmenvén Pál és mi, kik ő vele valánk, érkezénk Cezáreába; és bemenvén a Filep evangélista házába, ki ama hét közül való vala, ő nála maradánk.Apcs 21:9  Ennek pedig vala négy szűz leánya, akik prófétálnak vala.Apcs 21:10  Mialatt pedig mi több napig ott maradánk, alájöve egy Júdeából való próféta, névszerint Agabus.Apcs 21:11  És mikor hozzánk jött, vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait, monda: Ezt mondja a Szent Lélek: A férfiút, akié ez az öv, ekképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe.Apcs 21:12  Mikor pedig ezeket hallottuk, kérők, mind mi, mind az oda valók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe.Apcs 21:13  De Pál felele: Mit műveltek sírván és az én szívemet kesergetvén? mert én nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért.Apcs 21:14  Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk, mondván: Legyen meg az Úrnak akarata.Apcs 21:15  E napok után pedig felkészülődvén, felmenénk Jeruzsálembe.

Apostolok cselekedetei 21: 17, 18.
Apcs 21:17  Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadának minket az atyafiak.Apcs 21:18  Másnap pedig beméne Pál velünk együtt Jakabhoz; és a vének mindnyájan ott valának.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 5:7.
Mert hitben járunk, nem látásbana
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Csütörtök  augusztus 22.
5. VESZÉLYNEK KITÉVE
a. Mutasd be a jeruzsálemi vének emberi logikára épülő, balga és felesle-

ges tanácsát, amely felfedte indítékaikat Pállal szemben! Apcs 21:19-25.

„Az atyafiak abban reménykedtek, hogy Pál, amennyiben ezen rendelke-
zésnek aláveti magát, ezzel a róla elterjesztett hamis híreket egészen biztosan 
megcáfolja. Biztosították azonkívül, hogy a határozat, melyet annak idején a 
nagytanácson a megtért pogányokra és a ceremoniális törvényre vonatko-
zólag hoztak, még most is érvényben van. Ezzel a határozattal azonban az a 
tanács, amelyet most adtak neki, nem volt összeegyeztethető. Ezt az előter-
jesztést nem Isten Lelke sugalmazta. Ez a gyávaság gyümölcse volt.” – AT 276. 
b. Mit tett Pál a vének tanácsára? Apcs 21:26. Miért egyezett bele, hogy 

megteszi e cselekményt? 1Kor 9:22, 23. 

„Pál belátta, hogy mindaddig, míg a jeruzsálemi gyülekezet vezető tagjai 
közül sokan előítélettel viseltetnek iránta, állandóan arra fognak törekedni, 
hogy befolyását aláássák. Úgy érezte, hogy ha valamilyen elfogadható enged-
ménnyel megnyerheti őket az igazságnak, bizonyára sok akadályt háríthat el 
az evangélium győzelmi útjából. Isten azonban nem hatalmazta fel, hogy 
olyan nagy engedményeket tegyen, mint amennyit kívántak tőle.

Ha azonban gondolunk az apostol forró vágyára, hogy hittestvéreivel 
egyetértésben éljen; ha tekintetbe vesszük gyengédségét a hitben gyengék 
iránt; ha meggondoljuk tiszteletét az apostolok iránt, akik Krisztussal együtt 
jártak – különösen Jakab, az Úr fivére iránt – továbbá elhatározását, hogy tőle 
telhetőleg mindenkinek mindene legyen – alapelvének feladása nélkül – ha 
ezt mind megfontoljuk, kevésbé meglepő lesz számunkra, hogy nem maradt 
meg szilárdan és határozottan saját útján, melyet eddig követett.” – AT 278.

Péntek   augusztus 23.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Milyen körülmények között vitt végbe Isten rendkívüli csodákat? 
2. Mi az a sok „varázslatos könyv”, amit azonnal el kell égetni?   
3. A spiritizmus milyen formáinak eshetünk zsákmányául?
4. Miért ment Pál Jeruzsálembe? 
5. Milyen figyelmeztetést szívleljünk meg Pál jeruzsálemi esetéből? 

Apostolok cselekedetei 21: 19-25.
Apcs 21:19  És köszöntvén őket, elbeszélé egyenként, amiket az Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett.Apcs 21:20  Azok pedig ezt hallván, dicsőíték az Urat; és mondának neki: Látod, atyámfia, mely sok ezren vannak zsidók, kik hívőkké lettek; és mindnyájan buzognak a törvény mellett:Apcs 21:21  Felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, kik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se a [zsidó] szokások szerint ne járjanak.Apcs 21:22  Micsoda annak okáért? Mindenesetre össze kell gyülekezni a sokaságnak; mert meghallják, hogy ide jöttél.Apcs 21:23  Ezt műveld azért, amit neked mondunk: Van mi köztünk négy férfiú, kik fogadalmat vettek magukra;Apcs 21:24  Ezeket magad mellé vévén, tisztulj meg velük, és költs rájuk, hogy megnyíressék fejüket: és megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, amiket te felőled hallottak; hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod.Apcs 21:25  A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtunk, azt végezvén, hogy ők semmi ilyenfélét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magukat mind a bálványoknak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fúlvaholt állattól, mind a paráznaságtól.

Apostolok cselekedetei 21: 26.
Apcs 21:26  Akkor Pál maga mellé véve azokat a férfiakat, másnap ő velük megtisztulván, beméne a templomba, bejelentvén a tisztulás napjainak eltelését, amíg mindegyikükért elvégeztetik az áldozat.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 9:22, 23.
1Kor 9:22  Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket.1Kor 9:23  Ezt pedig az evangéliumért művelem, hogy részestárs legyek abban.
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AZ IGAZSÁGÉRT ELÍTÉLVE
„Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a 

sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom” (Mik 7:8).
„Ha egy futó felvillanást megértesz a menny igazságából, ne fordulj el attól! 

Ne légy engedetlen a mennyei látás iránt! Járj azon világosságban, amit kaptál, 
s ösvényed mindig fényesebb és fényesebb lesz. A Golgotáról sugárzó fényben 
meg fogod látni a bűn mélyreható voltát, és meglátod azt is, hogy Isten meg 
akar menteni a bűntől és hogy hatalma is van hozzá.” – ST 1903. május 27. 
Javasolt olvasmány: Apostolok Története, 278-287. (Pál a fogoly)

Vasárnap  augusztus 25. 
1. PÁL SZENVED, MINT MESTERE
a. Milyen veszélynek tette ki Pál magát akkor, amikor Krisztus nemzet-

közileg ismert szószólójaként belépett a templom belső udvarába? 
Apcs 21:27, 28.  

„Akik Pálnak ezt a lépést [a rituális megtisztulást] tanácsolták, nem gon-
dolták meg, hogy milyen nagy veszélynek teszik ki. Az év ezen szakában kü-
lönböző országokból igen sokan jöttek fel Jeruzsálembe, az ájtatosságokra. 
Mivel Pál, Istentől kapott megbízatása folytán eljuttatta az evangéliumot a 
pogányoknak, meglátogatta a világ legnagyobb városait; az ünnep résztvevői 
közül ezren és ezren, kik más országokból érkeztek Jeruzsálembe, igen jól 
ismerték őt. Voltak közöttük sokan, kik keserű gyűlölettel viseltettek Pál 
iránt; belépése tehát a templomba nyilvános alkalommal, életveszélyt jelen-
tett számára.” – AT 278.
b. Milyen hamis váddal vádolták meg a zsidók Pált, amint a templom 

belső udvarában erőszakosan megragadták őt? Apcs 21:29. 

c. Milyen zavar keletkezett ezután? Apcs 21:30-36. Mire emlékeztet 
bennünket ez az egész jelenet? Mk 15:12-14.

2013. augusztus 31.
Szombat

Napnyugta: H  19:28
Ro 19:54

9. Tanulmány

Márk evangéliuma 15:12-14.
Márk 15:12  Pilátus pedig felelvén, ismét monda nekik: Mit akartok tehát, hogy cselekedjem ezzel, akit a zsidók királyának mondotok?Márk 15:13  És azok ismét kiáltának: Feszítsd meg őt!Márk 15:14  Pilátus pedig monda nekik: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig annál jobban kiáltanak vala: Feszítsd meg őt!

Apostolok cselekedetei 21: 27, 28.
Apcs 21:27  Mikor pedig a hét nap immár eltelőben volt, az Ázsiából való zsidók, meglátván őt a templomban, felindíták az egész sokaságot, és reá veték kezüket,Apcs 21:28  Kiáltván: Izraelita férfiak, legyetek segítségül: ez az az ember, ki e nép ellen, a törvény ellen és e hely ellen tanít mindenkit mindenütt; ezen felül még görögöket is hozott be a templomba, és megfertőztette ezt a szent helyet.

Apostolok cselekedetei 21: 29.
Mert látták vala annak előtte az efézusi Trofimust ő vele a városban, kiről azt vélék, hogy Pál bevitte a templomba.

Apostolok cselekedetei 21: 30-36.
Apcs 21:30  Megmozdula azért az egész város, és a nép összecsődüle: és Pált megragadván, vonszolják vala ki őt a templomból: és mindjárt bezáratának az ajtók.Apcs 21:31  Mikor pedig meg akarák őt ölni, feljuta a hír a sereg ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem felzendült.Apcs 21:32  Ki azonnal vitézeket és századosokat vévén maga mellé, lefutott hozzájuk. Azok pedig mikor meglátták az ezredest és a vitézeket, megszűnének Pált verni.Apcs 21:33  Akkor odaérvén az ezredes, elfogatá őt, és parancsolá, hogy kötözzék meg két lánccal; és tudakozá, hogy kicsoda és mit cselekedett.Apcs 21:34  De ki egyet, ki mást kiált vala a sokaság között; és mikor nem értheté meg a bizonyos valóságot a zajongás miatt, parancsolá, hogy vigyék el őt a várba.Apcs 21:35  Mikor pedig a lépcsőkhöz jutott, lőn, hogy úgy vivék őt a vitézek a néptömeg erőszaktétele miatt;Apcs 21:36  Mert követi vala a népnek sokasága, kiáltozva: Öld meg őt!
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Hétfő   augusztus 26.
2. ISTEN MEGŐRZI SZOLGÁJÁT
a. Milyen kéréssel fordult Pál (görög nyelven) az ő letartóztatójához? 

Apcs 21:37. Kivel tévesztette össze az ezredes Pált, és miért teljesítette 
azonnal Pál következő kérését? Apcs 21:38-40. Mire tanít bennünket, 
ahogyan Pál mindig a bizonyságtevés lehetőségét kereste? 2Tim 4:2.

„Ne vegyülj össze a világgal önszántadból, de ha van figyelmeztető üzene-
ted, felhívásod, kérésed, ne félj elmondani ezt! Ne veszíts el egy lehetőséget 
sem, hogy bizonyságot tegyél Krisztusról! Ő minden kegyelem forrása, s Ő 
fogja küldeni népének az értékes arany olajat, mely képesíteni fogja őket, 
hogy bátran tanúskodjanak érte. Amint odaszenteljük magunkat Istennek, 
a Szentlélek adni fog részünkre szent olajat, hogy lámpásaink fényesen ra-
gyoghassanak!” – RH 1899. május 16.
b. Miért fogadták viszonylag kedvezően a zsidók, amikor saját nyel-

vükön kezdett beszélni hozzájuk Pál? Apcs 22:1-5. Miért tudta Pál 
folytatni az ő bizonyságtevését egy bizonyos pontig, amikor a zsidók 
nem tudták tovább elviselni a mondanivalóját? Apcs 22:6-22.   

„Ha [Pál] kísérletet tett volna, hogy ellenfeleivel vitába bocsátkozzék, 
bizonyára konokul tiltakoznak, hogy meghallgassák. Azonban tapasztalatát, 
élményeit olyan meggyőző erővel beszélte el, hogy szívüket pillanatnyilag 
meglágyította és fogékonnyá tette. 

Igyekezett velük megértetni, hogy munkálkodását a pogányok között nem 
a saját elhatározásából kezdte meg. Vágya inkább az volt, hogy népe között 
munkálkodjék, de éppen itt, ebben a templomban Isten szent látomásban 
beszélt hozzá és utasította, hogy ’én téged messze küldelek a pogányok közé’ 
(Apcs 22:21).

Eddig a nép fokozott figyelemmel hallgatta; azonban, amikor története 
azon pontjához ért, hogy ő Krisztus kiválasztott követe a pogányokhoz, a 
nép dühe újból fellángolt. Ahhoz szoktak, hogy magukat tekintsék csupán 
az egyetlen, Isten által választott népnek, s nem akarták megengedni, hogy 
a megvetett pogányok is osztozzanak azokban a kiváltságokban, amelyeket 
olyan sokáig kizárólagosan a magukénak tekintettek.” – AT 281.

Apostolok cselekedetei 21: 37.
És mikor immár a várba akarák bevinni Pált, monda az ezredesnek: Vajon szabad-e nekem valamit szólanom te hozzád? Az pedig monda: Tudsz görögül?

Apostolok cselekedetei 21: 38-40.
Apcs 21:38  Hát nem te vagy az az egyiptomi, ki e napoknak előtte fellázította és kivitte a pusztába azt a négyezer orgyilkos férfiút?Apcs 21:39  Monda pedig Pál: Én ugyan tárzusi zsidó ember vagyok, Cilicia nem ismeretlen városának polgára; de kérlek téged, engedd meg nekem, hogy szóljak a néphez.Apcs 21:40  Mikor aztán az megengedte, Pál a lépcsőkön állva intett kezével a népnek: és mikor nagy csendesség lőn, megszólala zsidó nyelven, mondván:

Apostolok cselekedetei 22: 1-5.
Apcs 22:1  Atyámfiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg az én beszédemet, amellyel most magamat előttetek mentem.Apcs 22:2  Mikor pedig hallották, hogy zsidó nyelven szól hozzájuk, még inkább nyugalmat tanúsítottak. És monda:Apcs 22:3  Én zsidó ember vagyok, születtem a ciliciai Tárzusban, fölneveltettem pedig ebben a városban a Gamáliel lábainál, taníttattam az atyák törvényének pontossága szerint, buzgó lévén az Istenhez, miként ti mindnyájan vagytok ma:Apcs 22:4  És ezt a tudományt üldöztem mind halálig, megkötözvén és tömlöcbe vetvén mind férfiakat, mind asszonyokat.Apcs 22:5  Miképpen a főpap is bizonyságom nekem, és a véneknek egész tanácsa; kiktől leveleket is vévén az atyafiakhoz, Damaszkuszba menék, hogy az odavalókat is fogva hozzam Jeruzsálembe, hogy bűnhődjenek.

Apostolok cselekedetei 22: 6-22.
Apcs 22:6  Lőn pedig, hogy amint menék és közelgeték Damaszkuszhoz, déltájban nagy hirtelenséggel az égből nagy világosság sugárzott körül engem.Apcs 22:7  És leesém a földre, és hallék szót, mely monda nekem: Saul, Saul, mit kergetsz engem?Apcs 22:8  Én pedig felelék: Kicsoda vagy, Uram? És monda nekem: Én vagyok a názáreti Jézus, akit te kergetsz.Apcs 22:9  Akik pedig velem valának, a világosságot ugyan látták, és megrémültek; de annak szavát, aki velem szól vala, nem hallották.Apcs 22:10  Én pedig mondék: Mit cselekedjem, Uram? Az Úr pedig monda nekem: Kelj fel és menj el Damaszkuszba; és ott megmondják neked mindazokat, amik elrendelvék neked, hogy véghez vigyed.Apcs 22:11  Mikor pedig nem láték annak a világosságnak dicsősége miatt, a velem valóktól kézenfogva vezettetve menék Damaszkuszba.Apcs 22:12  Egy bizonyos Ananiás pedig, ki a törvény szerint istenfélő férfiú, kiről az ott lakó zsidók mind jó bizonyságot tesznek,Apcs 22:13  Hozzám jöve és mellém állva monda nekem: Saul atyámfia, nyerd vissza szemed világát. És én azon szempillantásban reá tekintettem.Apcs 22:14  Ő pedig monda: A mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz Igazat, és szót hallj az ő szájából.Apcs 22:15  Mert leszel neki tanúbizonysága minden embernél azok felől, amiket láttál és hallottál.Apcs 22:16  Most annak okáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét.Apcs 22:17  Lőn pedig, hogy mikor Jeruzsálembe megtértem és imádkozám a templomban, elragadtatám lelkemben,Apcs 22:18  És látám őt, ki ezt mondá nekem: Siess és menj ki hamar Jeruzsálemből: mert nem veszik be a te tanúbizonyságtételedet én felőlem.Apcs 22:19  És én mondék: Uram, ők maguk tudják, hogy én tömlöcbe vetettem és vertem zsinagógánként azokat, akik hisznek vala te benned:Apcs 22:20  És mikor ama te mártírodnak, Istvánnak vére kiontaték, én is ott állék és helyeslém az ő megöletését, és őrizém azoknak köntösét, akik őt megölték.Apcs 22:21  És monda nekem: Eredj el, mert én téged messze küldelek a pogányok közé.Apcs 22:22  Hallgatják vala pedig őt e szóig; de most felemelék szavukat, mondván: Töröld el a földszínéről az ilyent, mert nem illik neki élni.

Timótheushoz írt 2. levél 4:2.
Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
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Kedd    augusztus 27.
3. A FŐTANÁCS ELŐTT 
a. Mivel az ezredes a héber nyelvet nem értette meg, milyen intézkedést 

foganatosított az ő foglya ellen, ami kizárólag a tömeg haragja miatt 
volt? Apcs 22:23, 24. Pál hogyan hárította el a megkorbácsolására 
való előkészületeket, és hogyan változtatta meg az ezredes a szándé-
kát? Apcs 22:25-30.

b. Mennyire volt valós esélye Pálnak arra, hogy megfelelő bizonysá-
got tegyen a zsidó főtanács előtt? Apcs 23:1-5. Látva a reménytelen 
helyzetet, milyen okos lépést tett Pál – és miért éppen egy pogány 
főtisztviselőt használt fel Isten, hogy megvédje az ő szolgáját? Apcs 
23:6-10. Mit juttat eszünkbe ez a tapasztalat?  

„Sátán elszántan igyekezett az isteni fényt kioltani a földön, és minden 
ravaszságát latba vetette, hogy megölje az Üdvözítőt. De az, Aki sohasem 
alszik, és sohasem szunnyad el, őrködött szeretett Fia fölött. Ő, Aki mannát 
hullatott a mennyből Izraelnek, és táplálta Illést az éhség idején, pogány föl-
dön biztosított menedéket Mária és a gyermek Jézus számára.” – JÉ 45.
c. Milyen célkitűzésünk legyen, ha figyelembe vesszük Pál próbáit, 

ahogyan szavaival bemutatja azokat? 2Kor 4:17, 18. 

„Ez a földi élet a legjobb esetben is a keresztény téli évszaka, és a hideg 
téli szélviharoké – a csalódásoké, veszteségeké, fájdalmaké, s a szenvedése-
ké – ezekből sokszor kivesszük itt a részünket; de reményeink szerint majd 
eljutunk a keresztény nyárba is, amikor megváltozik az időjárás, magunk 
mögött hagyjuk a téli szélviharokat, s eljutunk azon hajlékokba, amiket ké-
szíteni ment Jézus azoknak, akik szeretik Őt…

Amikor a mi körülményeinket szembeállítjuk Pál apostoléval, akkor 
érezzük magunkat állandóan megfeddve a legkisebb zúgolódás és panasz 
miatt is! Csak nagyon kevéssé ismerjük a Krisztusért eltűrt önmegtagadást, 
üldöztetést és fájdalmat. Ezen a földön a próbaidőnket töltjük, vizsgáznunk 
kell, és meg kell próbáltatnunk.” – RH 1878. november 7.    

   

Apostolok cselekedetei 22: 23, 24.
Apcs 22:23  Mikor pedig azok kiabáltak, és köntösüket elhányák, és port szórának a levegőbe,Apcs 22:24  Parancsolá az ezredes, hogy vigyék őt a várba, mondván, hogy korbácsütésekkel vallassák ki őt, hogy megtudhassa, mi okért kiabáltak úgy reá.

Apostolok cselekedetei 22: 25-30.
Apcs 22:25  Amint azonban lekötötték őt a szíjakkal, monda Pál az ott álló századosnak: Vajon szabad-e néktek római embert, kit el nem ítéltek, megostorozni?Apcs 22:26  Miután pedig ezt meghallá a százados, elmenvén, megjelenté az ezredesnek, mondván: Meglásd, mit akarsz cselekedni; mert ez az ember római.Apcs 22:27  Hozzámenvén azért az ezredes, monda neki: Mondd meg nekem, te római vagy-e? Ő pedig monda: Az.Apcs 22:28  És felele az ezredes: Én nagy összegért vettem meg ezt a polgárjogot. Pál pedig monda: Én pedig [benne] is születtem.Apcs 22:29  Mindjárt eltávozának azért ő tőle, akik őt vallatni akarák. Sőt az ezredes is megijede, mikor megértette, hogy római, és hogy őt megkötöztette.Apcs 22:30  Másnap pedig meg akarván tudni a bizonyos valóságot, miben vádoltatik a zsidóktól, feloldatá őt bilincseiből, és megparancsolá, hogy a főpapok az ő egész tanácsokkal egyben hozzá menjenek; és levezetvén Pált, eleikbe állatá.

Apostolok cselekedetei 23:1-5.
Apcs 23:1  Mikor pedig a tanácsra vetette szemét Pál, monda: Atyámfiai, férfiak, én teljes jó lelkiismerettel szolgáltam az Istennek mind e mai napig.Apcs 23:2  Ananiás főpap pedig megparancsolá azoknak, kik ő mellette állanak vala, hogy üssék őt szájon.Apcs 23:3  Akkor Pál monda neki: Megver az Isten téged, te kimeszelt fal! És te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen cselekedve parancsolod, hogy engem verjenek?Apcs 23:4  Az ott állók pedig mondának: Az Istennek főpapját szidalmazod-e?Apcs 23:5  Pál pedig monda: Nem tudtam, atyámfiai, hogy főpap. Mert meg van írva: A te néped fejedelmét ne átkozd!.

Apostolok cselekedetei 23: 6-10.
Apcs 23:6  Mikor pedig Pál eszébe vette, hogy az egyik részük a szadduceusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiálta a tanács előtt: Atyámfiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak reménysége és feltámadása miatt vádoltatom én.Apcs 23:7  Amint pedig ő ezt mondta, meghasonlás támada a farizeusok és a szadduceusok között, és a sokaság megoszlott.Apcs 23:8  Mert a szadduceusok azt mondják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek; a farizeusok pedig mind a kettőt vallják.Apcs 23:9  Támada azért nagy kiáltozás: és felkelvén az írástudók a farizeusok pártjából, tusakodnak vala, mondván: Semmi rosszat sem találunk ez emberben; ha pedig lélek szólott neki, vagy angyal, ne tusakodjunk Isten ellen.Apcs 23:10  Mikor pedig nagy hasonlás támadt, félvén az ezredes, hogy Pál szétszaggattatik azoktól, parancsolá, hogy a sereg alájővén, ragadja ki őt közülük, és vigye el a várba.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 4:17, 18.
2Kor 4:17  Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk;2Kor 4:18  Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.
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Szerda   augusztus 28.
4. VILÁGOSSÁG A SÖTÉTSÉGBEN
a. Amikor Pál egyedül volt az éjszakában, a honfitársai által megszé-

gyenítve, kegyetlenül üldöztetve Üdvözítőjéért, akkor hogyan emlé-
kezett meg Isten őróla? Apcs 23:11. 

„Később, amidőn Pál e nap szomorú tapasztalatai fölött elmélkedett, 
[amikor a farizeusok, a sadduceusok és a sokaság megoszlottak], egész va-
lóját félelem hatotta át, hogy eljárása nem tetszhetett Istennek. Vajon hibát 
követett-e el azzal, hogy meglátogatta Jeruzsálemet? Az a sóvárgása, hogy 
egyetértésben éljen hittestvéreivel, vezetett hát ilyen szerencsétlenségre?

Az az álláspont, amelyet a zsidók, mint Isten hitvalló népe a hitetlen 
világgal szemben elfoglalt, az apostolnak kimondhatatlan lelki gyötrelmet 
okozott. Mit gondolhattak most ezek a pogány tisztviselők róluk? (A zsidók) 
állítják, hogy Jehovát imádják, és szent hivatalt töltenek be, mégis vak, ékte-
len gyűlölet uralja őket. Sőt, még testvérüket is képesek meggyilkolni, ha a 
hit kérdésében más véleményre merészkedik. Még azt sem szégyenlik, hogy 
szent, ünnepélyes tanácsülésük veszekedésbe és vad zűrzavarba fulladt! Pál 
úgy érezte, hogy Isten nevét gyalázták meg a pogányok előtt!

Most pedig börtönben senyved. Nagyon jól tudta, hogy ellenségei, esze-
veszett gyűlöletükben, rosszindulatukban megragadnak mindent, hogy 
halálra adják. Lehetséges-e, hogy a gyülekezetek között végzett munkáját 
befejezte? És most ragadozó farkasok törnek be oda? Pál nagyon szívén vi-
selte Krisztus ügyét és mélységes aggodalommal gondolt azokra a veszélyek-
re, melyeknek az elszórt gyülekezetek áldozatul eshetnek, ha olyan férfiak 
üldözik, mint akikkel éppen ma állott szemben a Főtanácsban. Bánatában, 
csüggedtségében sírt és imádkozott.

Az Úr azonban ebben a sötét órában sem feledkezett meg hűséges szolgá-
járól. Amiképpen megőrizte ott a templom udvarában a vérengző tömeggel 
szemben, és amiként vele volt a Főtanács előtt, úgy most a várban is őrködött 
felette. Az apostol bensőséges imáját, melyben Isten vezetéséért könyörgött, 
meghallgatta, és kinyilatkoztatta magát hűséges tanúja előtt: ’A következő 
éjszakán pedig melléállván néki az Úr, monda: Bízzál Pál! Mert miképpen 
bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen 
kell néked Rómában is bizonyságot tenned’ (Apcs 23:11).” – AT 283.
b. Mit értett meg Pál ebben a pillanatban? Zsolt 63:6-10; 5Móz 31:6.

Mózes 5. könyve 31:6, 9.
6  Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el tőled, sem el nem hagy téged.9  És megírá Mózes e törvényt, és adá azt a papoknak, a Lévi fiainak, akik hordozzák az Úr szövetségének ládáját, és Izrael minden vénjének.

Zsoltárok könyve 63:6-10.
Zsolt 63:6  Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam!Zsolt 63:7  Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem;Zsolt 63:8  Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem.Zsolt 63:9  Ragaszkodik hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat engem.Zsolt 63:10  Azok pedig, akik veszedelemre keresik lelkemet, a föld mélységeibe jutnak.

Apostolok cselekedetei 23: 11.
A következő éjszakán pedig melléállván neki az Úr, monda: Bízzál Pál! Mert miképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell neked Rómában is bizonyságot tenned.
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Csütörtök   augusztus 29.
5. FÉNYSUGARAK A PRÓBÁBAN
a. Milyen bölcs alapelvek és ígéretek hangoznak át a korszakokon, ha 

a Pál apostoléhoz hasonlóan nehéz, megpróbáló, szenvedést okozó 
helyzetekbe kerülünk? Mik 7:7, 8; 2Kor 4:8-10.

„Ha a gyülekezet vezetői Pál iránti elkeseredett érzelmeiket legyőzték 
volna és elfogadják őt, mint Isten elhívott szolgáját, aki az evangéliumot a 
pogányoknak hirdeti, az Úr bizonyára megtartotta volna őt számukra. Isten 
nem rendelte el, hogy Pál működése oly gyorsan bevégződjék; de csodát sem 
tett azon körülmények sorozatának megváltoztatására, melyet a jeruzsálemi 
gyülekezet vezetőinek magatartása idézett elő.” – AT 287.
b. Mialatt Pál a börtönben volt, milyen különös fogadalmat tettek a 

zsidók, milyen eszközökről gondoskodott az Úr, hogy értesüljön az 
ezredes, és milyen intézkedést hozott Pál érdekében? Apcs 23:12-30.  
Hogyan tekinti az Úr az ilyen böjtöt? Ésa 58:2-5. 

c. Mit tettek a vitézek Pállal, és mit döntött róla a helytartó? Apcs 
23:31-35. Hogyan jövendölte meg Krisztus, hogy ez fog történni az 
Ő követőivel – és miért tudott Pál úgy tekinteni erre a megpróbálta-
tásra, mint kiváltságra? Lk 21:12; Zsolt 119:46; Péld 22:29.

Péntek   augusztus 30.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan kerülhetjük el azt a fajta helyzetet, amibe Pál került a templomban?
2. Mi volt Pál legfőbb célja ebben a válságban?  
3. Hogyan írja le az apostol az ő kilátásait a nagy megpróbáltatás közepette?
4. Az éjszakában hogyan árasztotta Krisztus az Ő kegyelmét bajba jutott szol-

gájára? 
5. Milyen alapelveket tanulhattunk meg e fejezetben Pál tapasztalatából?

Zsoltárok könyve 119:46.
És a királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg.

Példabeszédek 22:29.
Láttál-é az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt álland, nem marad meg az alsó rendűek között.

Ésaiás próféta könyve 58:2-5.
Ézs 58:2  Holott ők engem mindennap keresnek, és tudni kívánják utaimat, mint oly nép, amely igazságot cselekedett és Istene törvényét el nem hagyta; kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kívánják.Ézs 58:3  Mért böjtölünk és Te nem nézed, gyötörjük lelkünket és Te nem tudod? Íme, böjtölésetek napján kedvteléseteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok.Ézs 58:4  Íme perrel és versengéssel böjtöltök, és sújtotok a gazságnak öklével; nem úgy böjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban.Ézs 58:5  Hát ilyen a böjt, amelyet én kedvelek, [és olyan] a nap, amelyen az ember lelkét gyötri? Avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá: ezt nevezed-e böjtnek és az Úr előtt kedves napnak?

Mikeás próféta könyve 7:7,8.
Mik 7:7  De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem!Mik 7:8  Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék [is], az Úr az én világosságom!

Lukács evangéliuma 21:12.
De mind ezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek [titeket], adván a gyülekezetek elé, és tömlöcökbe és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért.

Apostolok cselekedetei 23: 12-30.
Apcs 23:12  Midőn pedig nappal lőn, a zsidók közül némelyek összeszövetkezvén, átok alatt kötelezék el magukat, mondván, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, míg meg nem ölik Pált.Apcs 23:13  Többen valának pedig negyvennél, kik ezt az összeesküvést szőtték.Apcs 23:14  Ezek elmenvén a főpapokhoz és a vénekhez, mondának: Átok alatt megesküdtünk, hogy semmit nem ízlelünk addig, míg meg nem öljük Pált.Apcs 23:15  Most azért ti jelentsétek be az ezredesnek a tanáccsal egybe, hogy holnap hozza le őt ti hozzátok, mintha az ő dolgának tüzetesebben végére akarnátok járni. Mi pedig, minekelőtte ő ide érne, készek vagyunk őt megölni.Apcs 23:16  Meghallván azonban a Pál nőtestvérének fia e cselvetést, megjelenvén és bemenvén a várba, tudtára adá Pálnak.Apcs 23:17  Pál pedig egyet a századosok közül magához hívatván, monda: Ezt az ifjat vezesd az ezredeshez; mert valamit akar neki jelenteni.Apcs 23:18  Az annak okáért maga mellé vévén őt, vivé az ezredeshez, és monda: A fogoly Pál magához hivatván engem, kéré, hogy ez ifjat hozzád vezessem, mert valamit akar neked mondani.Apcs 23:19  Az ezredes pedig őt kézen fogván, és félrevonulván külön, tudakolá: Micsoda az, amit nekem jelenteni akarsz?Apcs 23:20  Az pedig monda: A zsidók elvégezték, hogy megkérnek téged, hogy Pált holnap vidd le a tanács elé, mintha valamit tüzetesebben meg akarnának tudakozni őfelőle.Apcs 23:21  Te azért ne engedj nekik: mert közülük negyvennél több férfiú leselkedik ő utána, kik átok alatt kötelezték el magukat, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, míg meg nem ölik őt. És immár készen vannak, várakozva a te üzenetedre.Apcs 23:22  Az ezredes tehát elbocsátá az ifjat, meghagyván neki, hogy el ne mondd senkinek, hogy ezeket megjelentetted nekem.Apcs 23:23  És magához hivatván kettőt a századosok közül, monda: Készítsetek föl kétszáz vitézt, hogy induljanak Cézáreába, és hetven lovast, és kétszáz parittyást, az éjszakának harmadik órájától fogva.Apcs 23:24  És hogy barmokat is adjanak melléjük, hogy Pált felültetve békességgel vigyék Félix tiszttartóhoz.Apcs 23:25  Levelet is írt, melynek tartalma ez vala:Apcs 23:26  Klaudius Lisiás a nemes Félix tiszttartónak üdvöt!Apcs 23:27  Ezt a férfiút, kit a zsidók megfogtak és meg akartak ölni, oda menvén a sereggel, kiszabadítám, megértvén, hogy római.Apcs 23:28  Meg akarván pedig tudni az okát, miért vádolják őt, levivém őt az ő tanácsuk elébe.Apcs 23:29  És úgy találtam, hogy ő az ő törvényüknek kérdései felől vádoltatik, de semmi halálra vagy fogságra méltó vétke nincs.Apcs 23:30  Minthogy pedig nekem megjelentették, hogy a zsidók e férfiú után ólálkodni akarnak, azonnal hozzád küldém, meghagyva vádolóinak is, hogy ami dolguk van ő ellene, te előtted mondják meg. Légy jó egészségben!

Apostolok cselekedetei 23: 31-35.
Apcs 23:31  A vitézek tehát, amint nekik megparancsolták, Pált felvévén, elvivék azon éjszakán Antipatrisba.Apcs 23:32  Másnap pedig hagyván a lovagokat tovább menni ő vele, visszatérének a várba.Apcs 23:33  Azok pedig eljutván Cézáreába, és átadván a levelet a tiszttartónak, Pált is elébe állaták.Apcs 23:34  Mikor pedig elolvasta a tiszttartó, és megkérdezte, melyik tartományból való, és megértette, hogy Ciliciából,Apcs 23:35  Monda: Majd kihallgatlak, mikor vádlóid is eljőnek. És parancsolá, hogy a Héródes palotájában őrizzék őt.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 4:8-10.
2Kor 4:8  Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe;2Kor 4:9  Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk;2Kor 4:10  Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben.
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Ruanda egy kis ország Közép-Afrikában. 
Területe 26 338 km², s határos Ugandával, 
Tanzániával, Burundival, és a Kongói De-
mokratikus Köztársasággal. Lakosságának 
56, 5%-a Római Katolikus, 37,1 %-a Protes-
táns, melyből 11,1% Hetednapi Adventista, 
4,6%-a Muszlim, és 1,8% az, akik nem tar-
toznak egyik valláshoz sem. 

Az európai befolyás egy kiterjedt felfe-
dezéssel kezdődött, melyben élen járt Né-
metország 1894-ben. Németország ezen időben 
támogatta a társadalmi szervezeteket, beleértve a 
tutsi nyelvet. Az első világháborút követően Ruandát 
Belgium gyarmatosította. Úgy a németek, mint a belgák a tutsi nemzetiségnek adtak 
előnyt, tekintettel arra, hogy a hutu és tutsi két különböző nemzetiség, s nem két 
osztály. Ez a fajta politika vezetett nyugtalanságra, és végül a tutsik elleni felkelésre. 
Ruanda 1962-ben lett független, s a sorozatos erőszak az 1990-es években polgár-
háborúhoz vezetett, s 1994-ben tömegmészárláshoz, amikor több mint egymillió 
tutsit és kevesebb hutut öltek meg. Több mint két millióan menekültek el, legtöbben 
a Kongói Demokratikus Köztársaságba.     

E zavaros események ellenére a reformáció üzenete elérte 2003-ban Ruandát, Isten 
dicsőségére. A ruandai misszionáriusok most már a szomszédos országokban terjesztik 
az evangélium üzenetét, Burundiban, Ugandában, Dél és Észak Kivu tartományok-
ban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Taglétszámunk ma elérte az 1 017 főt, 
s ebből 70 testvérünk él Kigaliban, Ruanda fővárosában. Az 1994-es tömegmészárlás 
miatt gyülekezetünkben sok az özvegy és az árva. Kigaliban még nincs imaházunk az 
istentiszteleti szolgálatokra. Olykor nehéz találni megfelelő helyet az istentiszteleti szol-
gálatok számára, így a hívők magánházakban gyűlnek össze szombatonként. Bár ilyen 
körülmények között vagyunk, szeretnénk köszönetet mondani az Ausztráliában és az 
USA-ban élő testvéreinknek és testvérnőinknek a segítségért, melyet Isten művének 
támogatására adtak.    

Most az a tervünk, hogy szeretnénk építeni egy imaházat és központot Kigaliban. 
Ezért felhívással fordulunk szerte a világon élő testvéreinkhez és testvérnőinkhez, 
hogy adakozzanak bőkezűen és így segítsenek rajtunk, hogy tervünket megvalósít-
hassuk. Előre is köszönjük a ti nagylelkű adományaitokat. Adományaitok jó illatként 
szolgálnak minden hívő részére ezen országban.  

Testvéreitek és testvérnőitek Ruandából 

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Imaház és Központ részére Kigaliban, 
Ruandában

2013. szeptember 7.
szombat

BURUNDI

UGANDA

TANZÁNIA

Kigali
RUANDA

Viktória - 
tó

KONGÓI 
DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁG
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PRÓBA CZÉZÁREÁBAN
„Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lel-

kiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor” (Apcs 24:16).
„Az Úr hírnökeinek egyikeként Isten Igéje igazságának megerősítésére 

[Pál] tudta, hogy mi az igazság. A megszentelt lelkiismeret bátorságával di-
csekedett ezen ismeretben.” – TII 184.  
Javasolt olvasmány: Apostolok Története, 288-303. (Tárgyalás Czézáreában, Pál a császár 

ítélőszékéhez fellebbez, „Majdnem ráveszel engem…”)

Vasárnap   szeptember 1.   
1. FÉLIX ELŐTT ÁLLVA
a. Ki volt Pál vádlója? Hogyan hízelgett és hazudott, hogy elérje célját? 

Apcs 24:1-9.  

b. Mit mond a zsoltáríró a hízelgésről? Zsolt 5:9, 10.

c. Ezzel ellentétben mi jellemezte Pál védekezését, és hogyan tükrözi 
vissza ez Pál saját tanácsát, amit az ő nyájának adott? Apcs 24:10-21; 
Rm 12:17, 18.

„Félixnek elegendő éleslátása volt, hogy az apostol vádolóinak lelkületét 
és jellemét áttekintse, felismerje. Tudta, hogy mi késztette őket [a zsidókat 
és az ő ügyvédjüket, Tertullust] hízelgésre és látta azt is, hogy Pál elleni vád-
jaikat nem tudják bizonyítani, alátámasztani. A vádlotthoz fordulva tehát, 
felszólította, hogy adja elő védekezését. Pál egyetlen szót sem vesztegetett 
udvarias bókokra, csupán egyszerűen kijelentette, hogy örömmel védekezik 
előtte, mivel már Félix régóta tiszttartója az országnak és így jól érti a zsidó 
törvényeket, és szokásokat. Az ellene felhozott vádakra nézve világosan ki-
mutatta, hogy egyetlen egy sem állja meg helyét.” – AT 289.

2013. szeptember 7.
Szombat

Napnyugta: H 19:15
Ro 19:41

10. Tanulmány

Zsoltárok könyve 5:9,10.
Zsolt 5:9  Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat!Zsolt 5:10  Mert nincsen az ő szájokban egyenesség, belsejök csupa romlottság; nyitott sír az ő torkuk, nyelvökkel hizelkednek.

Apostolok cselekedetei 24:1-9.
Apcs 24:1  Öt nap múlva aztán aláméne Ananiás főpap a vénekkel és egy Tertullus nevű prókátorral, kik panaszt tettek a tiszttartónál Pál ellen.Apcs 24:2  Mikor pedig ő előszólíttatott, Tertullus vádolni kezdé, mondván:Apcs 24:3  _ KJV 24:2 Nagyságos Félix, teljes háládatossággal ismerjük el, hogy te általad nagy békességet nyerünk, és a te gondoskodásod folytán igen jó intézkedések történnek e népre nézve, KJV 24:3 minden tekintetben és mindenütt.Apcs 24:4  De hogy téged sok ideig ne tartóztassalak, kérlek hallgass meg minket röviden a te kegyelmességed szerint.Apcs 24:5  Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, és hasonlást támaszt a föld kerekségén levő valamennyi zsidó közt, és a nazarénusok felekezetének feje,Apcs 24:6  Ki a templomot is meg akarta fertőztetni. Meg is fogtuk őt, és a mi törvényünk szerint akartuk megítélni.Apcs 24:7  De Lisiás, az ezredes, nagy karhatalommal oda jövén, kivevé őt kezünkből.Apcs 24:8  És azt parancsolá, hogy az ő vádolói hozzád jöjjenek. Tőle te magad, ha kihallgatod, értesülhetsz mindezekről, melyekkel mi őt vádoljuk.Apcs 24:9  Helybenhagyák pedig a zsidók is, mondogatván, hogy úgy vannak ezek.

Apostolok cselekedetei 24: 10-21.
Apcs 24:10  Felele pedig Pál, miután intett neki a tiszttartó a szólásra: Mivelhogy tudom, hogy te sok esztendő óta vagy e népnek bírája, bátorságosabban védekezem a magam ügyében,Apcs 24:11  Mert megtudhatod, hogy nincsen tizenkét napjánál több, mióta feljöttem imádkozni Jeruzsálembe.Apcs 24:12  És a templomban sem találtak engem, hogy valakivel vetekedtem volna, vagy hogy a népet egybezendítettem volna, sem a zsinagógákban, sem a városban.Apcs 24:13  Rám sem bizonyíthatják azokat, amikkel most engem vádolnak.Apcs 24:14  Erről pedig vallást teszek neked, hogy én aszerint az út szerint, melyet felekezetnek mondanak, úgy szolgálok az én atyáim Istenének, mint aki hiszek mindazokban, amik a törvényben és a prófétákban meg vannak írva.Apcs 24:15  Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak.Apcs 24:16  Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor.Apcs 24:17  Sok esztendő múlva pedig eljövék, hogy az én népemnek alamizsnát hozzak és áldozatokat.Apcs 24:18  Ezek közben találának engem megtisztulva a templomban, nem sokasággal, sem pedig háborúságtámasztásban, némely Ázsiából való zsidók,Apcs 24:19  Kiknek ide kellett volna te elődbe jőni és vádolni, ha valami panaszuk volna ellenem.Apcs 24:20  Avagy ezek maguk mondják meg, vajon találtak-e bennem valami hamis cselekedetet, mikor én a tanács előtt álltam;Apcs 24:21  Hacsak ez egy szó tekintetében nem, melyet közöttük állva kiáltottam, hogy: A halottak feltámadása felől vádoltatom én tőletek e mai napon.

Rómabeliekhez írt levél 12:17, 18.
Rm 12:17  Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.Rm 12:18  Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
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Hétfő   szeptember 2.
2. EGY ESÉLY ELNYERÉSE
a. Pál bizonyságtevésére alapozva mit értett meg Félix helytartó, és ho-

gyan határozott? Apcs 24:22, 23. 

b. Hogyan indította a Szentlélek mélyebb lelki érdeklődésre Félix helytar-
tónak és az ő második feleségének, Drusillának a szívét is ? Apcs 24:24.

„Félix jellemét jól példázza a féktelen buja szenvedélyek kielégítése, s 
ennek betetőzése volt a Drusillával való kapcsolata. Simon mágus, a ciprusi 
varázsló megtévesztő mesterkedései segítségével Félix rábírta Drusilla her-
cegnőt, hogy hagyja el az első férjét, és legyen az ő felesége. Drusilla fiatal 
volt és szép, s azon kívül még zsidó is. Odaadóan ragaszkodott férjéhez, aki 
nagy áldozatot hozott azért, hogy elnyerje Drusilla kezét. Kevés volt valóban, 
ami arra késztethette volna, hogy legyőzze a legerősebb előítéletét (Félixszel 
szemben), s így maga ellen ingerelje nemzete utálatát, csakhogy házasságtörő 
viszonya legyen e kegyetlen idősebb erkölcstelen férfival. Így a varázsló sátáni 
mesterkedése által sikeres volt a csábítás, és Félix elérte a célját.” – LP 235, 236.
c. Mit vegyünk nagyon mélyen fontolóra, látva Isten komoly vágyát 

Félix és Drusilla (megtérése) érdekében? 2Pt 3:9.

„Mennyire sértő az, midőn sokan, becsapva a Sátán kísértései által, visz-
szaélve kiváltságaikkal Jézus ajánlatát visszautasítják, s nem készek elfogadni 
az irántuk való szerető érdeklődését!” – UL 244.

„Testvérem és testvérnőm! Jézus hív benneteket, hogy váljatok az Élő Sző-
lőtő szőlővesszőjévé! Hív benneteket, hogy lépjetek Vele kapcsolatba, hogy 
az Ő erejében megtarthassátok parancsolatait. Megpróbáltátok elszakítani 
magatokat Tőle, de ez nem sikerült. Isten szeret benneteket, s azt akarja, hogy 
üljetek a lábainál, és tanuljatok tőle. Krisztusban kiábrázolódik a világ felé az 
Ő megbocsátó jóindulata, részvéte, könyörülete és hosszútűrése. Ha Krisztus 
ki nem fizette volna értünk a váltságdíjat, akkor nem kaptunk volna próba-
időt arra, hogy az Isten parancsolatai iránti engedelmes jellemet kifejleszt-
hessük. Ne okozzatok csalódást Krisztusnak azáltal, hogy megátalkodottak, 
és hitetlenek vagytok! Értékeljétek Isten ajándékait, melyet az embernek 
adott! Mutassátok meg, hogy tisztában vagytok vele, mit jelent részetekre a 
próbaidő! Ez életet vagy halált jelent mindannyiunk számára! Mindennapi 
magatartásunkkal döntjük el örök sorsunkat! – RH 1897. január 26.      

Apostolok cselekedetei 24: 22, 23.
Apcs 24:22  Mikor pedig ezeket hallotta Félix, elhalasztá dolgukat, mivelhogy tüzetesebb tudomása volt e szerzet dolgai felől, és monda: Mikor Lisias ezredes alájő, dönteni fogok ügyetekben.Apcs 24:23  És megparancsolá a századosnak, hogy Pált őrizzék, de enyhébb fogságban legyen, és senkit ne tiltsanak el az övéi közül attól, hogy szolgáljon neki, vagy hozzá menjen.

Apostolok cselekedetei 24: 24.
Egynéhány nap múlva pedig Félix megjelenvén feleségével Drusillával egybe, ki zsidó asszony vala, maga elé hívatá Pált, és hallgatá őt a Krisztusban való hit felől.

Péter apostol 2. levele 3:9.
Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.
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Kedd    szeptember 3.
3. BIZONYSÁGTEVÉS A HELYTARTÓNAK 
a. Milyen üzenetet vitt Pál Félixnek és Drusillának, e feslett életű házas-

párnak, és hogyan fogadták ők az üzenetet? Apcs 24:25; Préd 12:1.

„Pál úgy tekintette ezt [a személyes beszélgetést Félixszel és Drusillával], 
mint Isten adta alkalmat, amelyet hűségesen ki is használt. Noha jól tudta, 
hogy aki előtt áll, halálra ítélheti, vagy szabadságát adhatja vissza, mégsem 
hízelgett neki, sem nem hódolt előtte. Tudta, hogy szavai az élet, vagy a halál 
illata lesznek számukra; ezért minden önző megfontolást, gondolatot félre-
téve, csak figyelmeztetni akarta őket a reájuk váró veszélyre.

Az evangéliumi üzenet nem ismeri a semlegességet. Mindenki állást fog-
lal vagy mellette vagy ellene. Ha nem fogadják el, és nem engedelmeskednek 
tanításainak, akkor annak ellenségei. Nem kivételezik egyes személyekkel, 
ranggal vagy körülményekkel.” – LP 240.  

„Az apostol komolyan, nyíltan és őszintén beszélt; szavaiból meggyőző-
dés ereje áradt. Klaudius Lysiás, Félixhez intézett levelében hasonló bizony-
ságot tett az apostol viselkedéséről… Azonban Félix nem ismert magasabb 
indítóokot, mint: az önérdeket. Dicséret és előmenetel iránti vágy képezte 
egyetlen életcélját. Attól való félelme, hogy a zsidókat megbántja, tartotta 
vissza, hogy igazságot szolgáltasson Pálnak, kinek ártatlanságáról teljesen 
meg volt győződve.” – AT 290, 291.
b. Miért csökkent a helytartó érdeklődése Pál iránt, és miért utasította 

el az apostol Félix ajánlatát? Apcs 24:26, 27; Ésa 33:14-16.

„Két évig szünetelt minden eljárás Pál ellen; mindezek ellenére tovább-
ra is fogoly maradt. Félix többször meglátogatta, és figyelmesen hallgatta 
szavait. Látszólagos barátságának indítóoka azonban a nyereségvágy volt. 
Bizalmasan közölte, hogy Pál, nagyobb összeg lefizetése ellenében vissza-
nyerheti szabadságát. Az apostol azonban nemesebb jellemű volt, semhogy 
szabadságát megvesztegetés árán vásárolja meg. Semmi rosszat sem követett 
el; nem akart tehát igazságtalanságot sem elkövetni, hogy szabadságát visz-
szanyerje. Egyébként pedig túl szegény volt ahhoz, hogy ilyen magas vált-
ságdíjat fizessen, még ha akart volna is. Azt pedig még kevésbé óhajtotta, 
hogy saját érdekében a megtért hívek részvétét és segítségét igényelje. Végül 
pedig érezte, hogy élete Isten kezében van; nem akarta tehát Isten terveit 
keresztezni.” – AT 294, 295.

Prédikátor könyve 12:1.
Örvendezz a te ifjuságodban, és vídámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útaiban, és szemeidnek látásiban; de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von!

Ésaiás próféta könyve 33:14-16.
Ézs 33:14  Megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogja el a gazokat: ki lakhatik közülünk megemésztő tűzzel, ki lakhatik közülünk örök hőséggel?Ézs 33:15  Aki igazságban jár és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki kezeit rázván, nem vesz ajándékot, aki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson:Ézs 33:16  Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy.

Apostolok cselekedetei 24: 25.
Mikor pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve monda Félix: Mostan eredj el; de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hívatlak téged.

Apostolok cselekedetei 24: 26, 27.
Apcs 24:26  Egyszersmind pedig azt is reményli vala, hogy Pál pénzt ad neki, hogy őt szabadon bocsássa: ezért gyakrabban is magához hivatván őt, beszélget vala véle.Apcs 24:27  Mikor pedig két esztendő elmúlt, Félix utóda Porcius Festus lőn; és a zsidóknak kedveskedni akarván Félix, Pált fogságban hagyá.
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Szerda   szeptember 4.
4. PÁLT A KIRÁLY ELÉ ÁLLÍTJÁK
a. Mit indítványoztak a zsidók Porcius Festusnak, az új helytartónak, 

és mi volt az eredmény? Apcs 25:1-12. Ismertesd a Festus helytartó 
és Agrippa király közötti beszélgetést! Apcs 25:13-22.   

b. Mit kell tanulnunk Páltól abban, hogy megkísérelte a legjobbat 
nyújtani, amikor erre lehetőséget kapott? Apcs 26:1-23.  

„Festus helytartó meg akarta tisztelni vendégeit, ezért igyekezett ezt az 
alkalmat külsőségeiben is hatásossá tenni. Mind ő, mind a látogatói pom-
pás ruhákat viseltek, a katonák kardjai, parancsnokaik csillogó fegyverzete, 
pompássá emelte ezt a látványt.

Ott állt Pál ezen összegyűlt tömeg előtt, még mindig bilincsekben. Mily 
nagy ellentét! Agrippa és Bernicé, a hatalom és rang birtokosaiként az egész 
világ hódolata övezte őket. Mégis hiányoztak belőlük azok a jellemvonások, 
amit Isten nagyra becsül. Áthágták törvényét, s romlottak voltak úgy szívük-
ben, mint életükben. Cselekedeteiktől undorodott a menny. 

Az idős fogoly megjelenése, ahogy hozzá volt láncolva az őrző katoná-
hoz, semmit sem mutatott, ami a világot hódolatra késztette volna. Az egész 
menny érdeklődéssel fordult ezen férfi felé, aki látszólag barátok, vagyon és 
rang nélkül, fogoly volt az Isten Fiába vetett hitéért. Angyalok voltak mellet-
te. Ha ezen fénylő hírnökök egyikének dicsősége csak felvillant volna, akkor 
a látványos királyi pompa elfakul, megsemmisül, a királyok és udvaroncok 
mind a földre esnek, mint egykoron a római őrök Krisztus sírjánál…  

Az apostolt nem zavarta meg a pompás látvány, sem hallgatói magas 
rangja, mert tudta, hogy a világi gazdagságnak és hatalomnak nagyon kevés 
az értéke. A földi pompa és hatalom egy pillanatra sem vette el a bátorságát, 
sem az önuralmát.” – RH 1911. november 6.  

„Senki sem tudhatja, hogy hol és miként kell majd szolgálnia Isten ügyét, 
és hirdetnie üzenetét. Csak mennyei Atyánk látja egyedül, hogy mivé tudja 
formálni az embert. Olyan lehetőségek állnak előttünk, amelyeket erőtlen 
hitünkkel nem látunk meg. Olyan képzetteknek kell lennünk, hogy ha szük-
séges, az Ige igazságait a legnagyobb földi méltóságok előtt is Isten nevét 
megdicsőítve képviselhessük. Egyetlen olyan lehetőséget se szalasszunk el, 
amikor értelmünket alkalmasabbá tehetjük Isten szolgálatára.” – KP 229.  

Apostolok cselekedetei 25:1-12.
Apcs 25:1  Festus tehát, miután bement a tartományba, három nap múlva felméne Jeruzsálembe Cézáreából.Apcs 25:2  Panaszt tőnek pedig neki a főpap és a zsidók főemberei Pál ellen, és kérék őt,Apcs 25:3  Kérvén maguk számára jóindulatát ő ellene, hogy hozassa át őt Jeruzsálembe, lest vetvén, hogy megölhessék őt az úton.Apcs 25:4  Festus azonban azt felelé, hogy Pált Cézáreában őrzik, ő maga pedig csakhamar ki fog menni:Apcs 25:5  Akik azért köztetek, úgymond, főemberek, velem alájővén, ha valami gonoszság van abban a férfiúban, emeljenek vádat ellene.Apcs 25:6  Miután pedig tíz napnál tovább időzött közöttük, lemenvén Cézáreába, másnap ítélőszékibe üle, és Pált előhozatá.Apcs 25:7  Mikor pedig az megjelent, körülállák a zsidók, kik alámentek vala Jeruzsálemből, sok és súlyos vádat hozván fel Pál ellen, melyeket nem bírtak bebizonyítani;Apcs 25:8  Mivelhogy ő a maga mentségére ezt feleli vala: Sem a zsidók törvénye ellen, sem a templom ellen, sem a császár ellen semmit sem vétettem.Apcs 25:9  Festus pedig a zsidóknak kedveskedni akarván, felelvén Pálnak, monda: Akarsz-e Jeruzsálembe felmenni és ott ítéltetni meg ezekről én előttem?Apcs 25:10  Pál azonban monda: A császár ítélőszéke előtt állok, itt kell nekem megítéltetnem. A zsidóknak semmit sem vétettem, miként te is jól tudod.Apcs 25:11  Mert ha vétkes vagyok és valami halálra méltót cselekedtem, nem vonakodom a haláltól; ha azonban semmi sincs azokban, amikkel ezek vádolnak engem, senki sem ajándékozhat oda engem azoknak. A császárra appellálok!Apcs 25:12  Akkor Festus tanácsával értekezvén, felele: A császárra appelláltál, a császár elé fogsz menni!

Apostolok cselekedetei 25: 13-22.
Apcs 25:13  Néhány nap elmúltával pedig Agrippa király és Bernicé érkezék Cézáreába, hogy köszöntsék Festust.Apcs 25:14  Mikor pedig több napig időztek ott, Festus elébe adá a királynak a Pál dolgát, mondván: Van itt egy férfiú, kit Félix hagyott fogva.Apcs 25:15  Ki felől, mikor Jeruzsálembe mentem, jelentést tőnek a főpapok és a zsidóknak vénei, kérve ő ellene ítéletet.Apcs 25:16  Kiknek azt felelém, hogy nem szokásuk a rómaiaknak, hogy valamely embert halálra adjanak, mielőtt a vádlott szembe nem állíttatik vádlóival, és alkalmat nem nyer a vád felől való mentségére.Apcs 25:17  Mikor azért ők ide gyűltek, minden haladék nélkül másnap az ítélőszékbe ülvén, előhozatám azt a férfiút,Apcs 25:18  Ki ellen, mikor vádlói előálltak, semmi bűnt nem hoztak fel azok közül, amiket én sejtettem:Apcs 25:19  Hanem valami vitás kérdéseik valának ő vele az ő tulajdon babonaságuk felől, és bizonyos megholt Jézus felől, kiről Pál azt állítja vala, hogy él.Apcs 25:20  Én pedig bizonytalanságban lévén az e felől való vitára nézve, kérdém, vajon akar-e Jeruzsálembe menni, és ott ítéltetni meg ezek felől.Apcs 25:21  Pál azonban appellálván, hogy ő Augustus döntésére tartassék fenn, parancsolám, hogy tartassék fogva, míg őt a császárhoz nem küldhetem.Apcs 25:22  Agrippa pedig monda Festusnak: Szeretném magam is azt az embert hallani. Ő pedig monda: Holnap meg fogod őt hallani.

Apostolok cselekedetei 26:1-23.
Apcs 26:1  Agrippa pedig monda Pálnak: Megengedtetik neked, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtván kezét, védőbeszédet tartott:Apcs 26:2  Agrippa király! Boldognak tartom magamat, hogy mindazok felől, amikkel a zsidóktól vádoltatom, te előtted fogok védekezni e mai napon;Apcs 26:3  Mivel te nagyon jól ismered a zsidók minden szokását és vitás kérdését. Azért kérlek, hallgass meg engem türelmesen!Apcs 26:4  Az én ifjúságomtól fogva való életemet tehát, mely kezdetétől az én népem közt Jeruzsálemben folyt le, tudják a zsidók mindnyájan.Apcs 26:5  Kik tudják rólam eleitől fogva (ha bizonyságot akarnak tenni), hogy én a mi vallásunknak legszigorúbb felekezete szerint éltem, mint farizeus.Apcs 26:6  Most is az Istentől a mi atyáinknak tett ígéret reménységéért állok itt ítélet alatt:Apcs 26:7  Melyre a mi tizenkét nemzetségünk, éjjel és nappal buzgón szolgálva reményli, hogy eljut; mely reménységért vádoltatom, Agrippa király, a zsidóktól.Apcs 26:8  Micsoda? Hihetetlen dolognak tetszik néktek, hogy Isten halottakat támaszt fel?Apcs 26:9  Én bizonyára elvégeztem vala magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem.Apcs 26:10  Mit meg is cselekedtem Jeruzsálemben: és a szentek közül én sokat börtönbe vettettem, a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén. Sőt mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam.Apcs 26:11  És minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket, káromlásra kényszerítettem; és felettébb dühösködvén ellenük, kergettem mind az idegen városokig is.Apcs 26:12  E dologban épen útban lévén Damaszkusz felé a főpapoktól vett felhatalmazással és engedelemmel,Apcs 26:13  Délben látám az úton király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem és azokat, kik velem együtt haladnak vala.Apcs 26:14  Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, mely én hozzám szól és ezt mondja vala zsidó nyelven: Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod.Apcs 26:15  Én pedig mondék: Kicsoda vagy, Uram? És az monda: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz.Apcs 26:16  De kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg neked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok neked jelenni;Apcs 26:17  Megszabadítván téged e néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek,Apcs 26:18  Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által.Apcs 26:19  Azért, Agrippa király, nem levék engedetlen a mennyei látás iránt;Apcs 26:20  Hanem először a damaskusbelieknek és jeruzsálembelieknek, majd Júdeának egész tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén.Apcs 26:21  Ezekért akartak engem megölni a zsidók, megfogván a templomban.Apcs 26:22  De Istentől segítséget vévén, mind e mai napig állok, bizonyságot tévén mind kicsinynek, mind nagynak, semmit sem mondván azokon kívül, amikről mind a próféták megmondották, mind Mózes, hogy be fognak teljesedni:Apcs 26:23  Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak.
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Csütörtök  szeptember 5.
5. PÁL A CSÁSZÁRHOZ FELLEBBEZ
a. Hogyan különbözött Agrippa válasza Festusétól? Apcs 26:24-28. 

„Festus, Agrippa és Bernicé igazságos ítélet alapján hordhatták volna 
azokat a bilincseket, amelyeket az apostolra vertek. Valamennyien súlyos bű-
nöket követtek el. Ezek a törvénytiprók ezen a napon hallottak Krisztus en-
gesztelő áldozatáról, melyet Isten nekik is felkínált. Egyik közülük majdnem 
hajlott arra, hogy elfogadja a felkínált kegyelmet és bűnbocsánatot. Azonban 
Agrippa is elvetette a felajánlott irgalmat és vonakodott a megfeszített Meg-
váltó keresztjét elfogadni.” – AT 303. 
b. Hogyan végződött a kihallgatás? Apcs 26:29-32. Ezen bizonyságte-

vés a pogány uralkodók előtt, milyen tekintetben volt egy könnyebb 
megpróbáltatás, azokhoz képest, mint amikkel már szembesült Pál, 
vagy Isten bármely szolgája is? Ez 2:3-7; Jer 1:17.

c. Milyen sorsa lett végül Félix helytartónak?

„Végül Félixet a zsidók ellen elkövetett durva sérelmekért [mivel igazságta-
lanul és kegyetlenül bánt velük] Rómába idézték, hogy tisztázza magát a zsidók 
vádjai alól. Jól tudta, hogy az ő kegyetlen és elnyomó magatartása bőséges okot 
szolgáltat a zsidóknak a panaszra, de még mindig abban reménykedett, hogy 
majd kiengeszteli őket. Bár őszintén tisztelte Pált, de úgy döntött, hogy mégis 
fogságban tartja, hogy a Pált gyűlölő zsidóknak kedvezzen. De minden igye-
kezete hiábavaló volt, bár megmenekült a halálbüntetéstől, de megfosztották 
hivatalától, és a becstelen úton szerzett vagyonának nagy részétől is. Felesége 
Drusilla, aki ugyancsak bűnrészes volt, később a Vezúv vulkánkitörésekor 
halt meg (Pompeiben) egyetlen fiukkal együtt. Félix életének végső napjaiban 
kegyvesztett lett, s hírneve az ismeretlenség homályába veszett.” – LP 246. 

Péntek   szeptember 6.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Milyen különbség van a rang iránti tisztelet és hízelgés között?
2. Hogyan kerülhetjük el azt a csapdát, ami Félixet arra késztette, hogy ne fogadja el Pál 

felhívását? 
3. Miért bánt Félix Pállal úgy, ahogy bánt – hol kedvezően, hol nem?
4. Ismertesd azt, ahogyan Isten látta az Agrippa király és Pál közötti különbséget!
5. Hogyan kerülhetünk abba a veszélybe, hogy megismételjük Félix és Agrippa hibáját?

Jeremiás próféta könyve 1:17.
Te azért övezd fel derekadat, és kelj fel, és mondd meg nekik mindazt, amit én parancsolok neked; meg ne riadj tőlük, különben én riasztalak el téged előlük!

Ezékiel próféta könyve 2:3-7.
Ez 2:3  És mondá nekem: Embernek fia! küldelek én téged Izrael fiaihoz, a pártos nemzetségekhez, akik pártot ütöttek ellenem; ők és atyáik vétkeztek ellenem mind e mai napig.Ez 2:4  A kemény orcájú fiakhoz és makacs szívűekhez küldelek téged, és ezt mondjad nekik: Így szól az Úr Isten!Ez 2:5  Ők pedig vagy hallják, vagy nem hallják, mivelhogy pártos ház, hadd tudják meg, hogy próféta volt köztük.Ez 2:6  Te pedig, embernek fia, ne félj tőlük, és az ő beszédüktől se félj; ha bogácsok és tövisek vannak is veled, és ha skorpiókkal lakol is együtt; beszédüktől ne félj, orcájuktól ne rettegj, mert ők pártos ház.Ez 2:7  És szóljad az én beszédeimet nekik, vagy hallják, vagy nem, mert pártos ház.

Apostolok cselekedetei 26: 24-28.
Apcs 26:24  Mikor pedig ő ezeket mondá a maga mentségére, Festus nagy fennszóval monda: Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány téged őrültségbe visz.Apcs 26:25  Ő pedig monda: Nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok.Apcs 26:26  Mert tud ezekről a király, kihez bátorságosan is szólok: mert épen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna; mert nem valami zugolyában lett dolog ez.Apcs 26:27  Hiszel-e, Agrippa király, a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel.Apcs 26:28  Agrippa pedig monda Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek.

Apostolok cselekedetei 26: 29-32.
Apcs 26:29  Pál pedig monda: Kívánnám Istentől, hogy necsak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, kik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, aminő én is vagyok, e bilincsektől megválva.Apcs 26:30  És mikor ő ezeket mondá, felkele a király és a tiszttartó és Bernicé és akik velük együtt ültek;Apcs 26:31  És visszavonultokban beszélgetnek vala egymással, mondván: Semmi halálra, vagy fogságra méltó dolgot nem cselekszik ez az ember.Apcs 26:32  Agrippa pedig monda Festusnak: Ezt az embert szabadon lehetett volna bocsátani, ha a császárra nem appellált volna.
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RÓMA FELÉ HAJÓZVA
„Mert ez éjjel mellém álla egy angyala az Istennek, akié vagyok, 

akinek szolgálok is, ezt mondván: Ne félj Pál! A császár elé kell néked 
állanod. És ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, kik te veled 
hajóznak” (Apcs 27:23, 24).

„Pált mennyei légkör övezte. Aki csak érintkezett vele, megérezte a Krisz-
tussal való közösségének hatását.” – RC 360. 
Javasolt olvasmány: Apostolok Története, 304-309. (Róma felé – A hajótörés)

Vasárnap   szeptember 8.
1. A TÖRTÉNELEM MEGISMÉTLŐDIK
a. Hogyan fog Pál tapasztalata hamarosan megismétlődni? Mt 10:31-33.

„A zsidó vallási gyűlölet és az önigazságosság kényszerítette Isten szol-
gáját (Pált) arra, hogy újra a pogány uralkodónál [a császárnál] találjon me-
nedéket… Napjainkban Isten népe ugyanezzel a lelkülettel fog találkozni. A 
nagy válságban, melyen hamarosan át kell menniük, jobban megértik majd 
Pál tapasztalatát. Krisztus hitvalló követői között ugyanaz a büszkeség, for-
malizmus, elbizakodottság, gőg, önzés és elnyomó zsarnok lelkület létezik, 
mint a zsidó nemzetben. Mielőtt a küzdelem bevégződne, és elnyernénk 
a győzelmet, mint népnek hasonló tapasztalatokon kell átmennünk, mint 
Pálnak. A szív ugyanazon keménységével kell találkoznunk, ugyanazzal a 
kegyetlen szándékkal, ugyanazzal az engesztelhetetlen gyűlölettel. 

Emberek, akik Krisztus képviselőjének mondják magukat, hasonlóan 
kezelik majd a dolgokat, mint ahogyan a papok és uralkodók Pál esetében. 
Mindazoknak, akik félelem nélkül lelkiismeretük szava szerint akarnak 
szolgálni Istennek, bátorságra, határozottságra, Istennek és az ő Igéjének 
ismeretére lesz szükségük, hogy megállhassanak azon gonosz napokban… 

Isten azt akarja, hogy népe mielőbb felkészüljön az eljövendő válságra. 
Akár felkészültünk, akár nem, a válsággal mindannyiunknak szembe kell 
néznünk. És csak azok fognak megállni a megpróbáltatás és megkísértés 
időszakában, akik életükben teljes mértékben elérték az isteni színvonalat.” 
– LP 250-252.   

2013. szeptember 14.
Szombat

Napnyugta: H 19:01
Ro 19:28

11. Tanulmány

Máté evangéliuma 10:31-33.
Máté 10:31  Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.Máté 10:32  Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;Máté 10:33  Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.
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Hétfő   szeptember 9.
2. AZ APOSTOL – EGY NAGY KINCS
a. Mennyire volt jóindulatú Julius százados Pállal, aki hallotta az apos-

tol Agrippa király előtt tett bizonyságtételét? Kihez volt láncolva 
Pál? Apcs 27:1-3.

„A hajóút, amely a megszokottól most veszélyesebb és megpróbálóbb volt, 
az apostol számára fogolyként kettőzött terhet jelentett. A római katonák 
saját életükkel feleltek a rájuk bízott foglyokért, ezért a fogoly jobb csuklóját 
a katona bal csuklójához szokták láncolni, és így egymást felváltva segítették 
a mozgásban is. Azon túl, hogy az apostol nem tudott szabad mozogni, ez 
még azt is jelentette, hogy állandóan és szorosan össze volt kötve egy olyan 
emberrel, aki a legkellemetlenebb és legundorítóbb viselkedésű volt, aki 
nem csak műveletlen és faragatlan volt, hanem durva és lealjasító hatással 
volt környezetére is. Ez a szokás a hajón kevésbé érvényesült, mint amikor 
a foglyok a parton voltak. De egy körülmény nagyban megkönnyítette az 
apostol súlyos nehézségeit. Engedélyt kapott arra, hogy az ő testvérei Lukács 
és Aristhárkus elkísérjék. A Kolossébeliekhez írt levelében úgy beszél Arist-
hárkusról, mint az ő ’fogolytársáról’ (Kol 4:10). De ez az ő választása volt, 
mert Aristhárkus annyira szerette Pált, hogy osztozott Pál rabságában, és 
szolgált Pálnak az ő nyomorúságos helyzetében.” – LP 262.        
b. Mivel elmúlt a biztonságos hajózás időszaka Júdeában, mit tanácsolt 

Pál, mint fogoly, a hajósoknak? Apcs 27:4-10. Hogyan döntött a szá-
zados mégis? Miért lett volna jobb, ha ők mindannyian Pál tanácsára 
hallgattak volna? Apcs 27:11-20.   

c. Annak ellenére, hogy a tengerészek rosszul döntöttek, milyen vigasz-
talást kaptak Pálon keresztül Isten kegyelméből? Apcs 27:21-26. Mi-
lyen nehézséggel szembesültek a tengerészek, miután tizennégy napig 
nem ettek a viharral való állandó küzdelem miatt? Apcs 27:27-29.   

„Pál nem félt, úgy érezte, biztonságban lesz, és nem fogják elnyelni a 
haragos hullámok. Isten meg fogja őrizni életét, hogy bizonyságot tehessen 
Rómában az igazságról. Mélységes részvétet érzett a körülötte lévő szegény 
lelkek iránt.” – LP 266.

Apostolok cselekedetei 27:1-3.
Apcs 27:1  Midőn pedig elvégeztetett, hogy mi Itáliába hajózzunk, átadák mind Pált, mind némely egyéb foglyokat egy Július nevű századosnak a császári seregből.Apcs 27:2  Beülvén azért egy Adramittiumból való hajóba, az Ázsia mentében fekvő helyeket akarván behajózni, elindulánk, velünk lévén a macedóniai Aristárkhus, ki Thessalonikából való.Apcs 27:3  És másnap megérkezénk Sidonba. És Július emberséggel bánván Pállal, megengedé, hogy barátaihoz elmenve gondoskodásukban részesüljön.

Apostolok cselekedetei 27: 4-10.
Apcs 27:4  És onnan elindulván, Ciprus alatt evezénk el, mivelhogy a szelek ellenkezők valának.Apcs 27:5  És a Cilicia és Pámfilia mellett levő tengeren átevezvén, eljutánk a liciai Mirába.Apcs 27:6  És mivel ott a százados egy Itáliába menő alexandriai hajót talált, abba szállított be minket.Apcs 27:7  Több napon át azonban lassan hajózván és nehezen érkezvén Knidushoz, mivel nem enged vala bennünket [odajutni] a szél, elhajózánk Kréta alatt, Salmóné mellett,Apcs 27:8  És nagy üggyel-bajjal elhajózván mellette, jutánk egy helyre, melyet Szépkikötőknek neveznek, melyhez közel vala Lásea városa.Apcs 27:9  Mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes vala, mivelhogy a böjt is elmúlt immár, inti vala Pál őket,Apcs 27:10  Ezt mondván nekik: Férfiak, látom, hogy nemcsak a tehernek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni e hajózás.

Apostolok cselekedetei 27: 11-20.
Apcs 27:11  De a százados inkább hisz vala a kormányosmesternek és a hajótulajdonosnak, hogynem annak, amit Pál mond vala.Apcs 27:12  Mivel pedig az a kikötő telelésre nem volt alkalmas, a többség azt határozá, hogy hajózzanak el onnan is, ha valami módon eljutva Fénixbe, Kréta kikötőjébe, mely délnyugat és északnyugat felé néz, kitelelhetnének.Apcs 27:13  Mivel pedig déli szél kezdett lassan fúni, azt gondolván, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek, elindulván, közelebb hajóztak el Kréta mellett.Apcs 27:14  Nemsokára azonban viharos szélvész csapott le oda, mely Észak-keleti szélnek neveztetik.Apcs 27:15  Mikor pedig a hajó elragadtatott, és nem bírt a széllel szembe menni, nekieresztvén [azt], vitetünk vala tova.Apcs 27:16  Mikor pedig egy kis sziget alá futottunk, mely Klaudának hívattatik, csak alig bírtuk hatalmunkba keríteni a csónakot.Apcs 27:17  Melyet miután felvontak, védőeszközöket alkalmaznak vala, alól megövedzvén a hajót; és mivel félnek vala, hogy zátonyra bukkannak, lebocsátván a vitorlát, úgy vitetnek vala.Apcs 27:18  Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajóterhet kihányák;Apcs 27:19  És harmadnap tulajdon kezeinkkel hányók ki a hajó felszerelését.Apcs 27:20  Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől.

Apostolok cselekedetei 27: 21-26.
Apcs 27:21  Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük, monda: Jóllehet szükséges lett volna, óh férfiak, hogy engedelmeskedve nekem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt:Apcs 27:22  Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek; mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó.Apcs 27:23  Mert ez éjjel mellém álla egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is,Apcs 27:24  Ezt mondván: Ne félj Pál! A császár elé kell neked állanod. És íme az Isten ajándékba adta neked mindazokat, kik te veled hajóznak.Apcs 27:25  Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak! Mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nekem megmondatott.Apcs 27:26  Egy szigetre kell pedig nékünk kivetődnünk.

Apostolok cselekedetei 22:19-21.
Apcs 27:27  Mikor pedig a tizennegyedik éjszaka eljött, amint ide s tova hányatánk az Ádrián, éjféltájban észrevevék a hajósok hogy valami szárazföld közelget hozzájuk.Apcs 27:28  És lebocsátván a vízmérő ónt, húsz ölnyinek találák, majd egy kevéssé tovább menvén és ismét lebocsátván a vízmérő ónt, találák tizenöt ölnyinek.Apcs 27:29  És mivel féltek, hogy szirtes helyekre vetődhetnek, a hajónak hátulsó részéből négy vasmacskát vetvén ki, kívánják vala, hogy nappal legyen.
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Kedd    szeptember 10.
3. MEGMENTŐ BEFOLYÁS
a. Milyen önző szándéka volt a tengerészeknek, és az éber Pál mire 

figyelmeztette őrzőit a tengerészek gonosz tervével kapcsolatban? 
Apcs 27:30, 31.

„Végül az esőn és viharon keresztül egy halvány fénysugár világította meg 
a megviselt és elcsigázott arcokat. Lassan egy viharos part körvonalai köd-
löttek fel előttük, de a táj egészen ismeretlen, és barátságtalan volt. Az önző 
pogány hajósok elhatározták, hogy kioldoznak egy csónakot, amelyet csak 
nagy nehézséggel tudtak felhúzni a fedélzetre, és elmenekülnek a hajóról, 
ott hagyják az utasokat. Azon ürügy alatt, mintha valami többet tudnának 
még tenni hogy megmeneküljön a hajó, kezdték  leereszteni a csónakot. Ha 
ez sikerült is volna nekik, akkor csónakuk darabokra hullik a sziklákon, 
miközben a süllyedő hajó szintén elvész, mert nincs hozzáértő, aki irányítsa. 

Ekkor Pál felismerte az aljas tervet és megakadályozta a veszedelmes dol-
got. Szokásos bátorságával és tettrekészségével így szólt a századoshoz, és a 
katonákhoz: ’Ha ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok’ 
(Apcs 27:31).” – LP 267, 268.
b. A dologba beleegyezve, mit tettek a katonák? Apcs 27:32 

„Az apostol Istenbe vetett hite nem ingadozott; nem volt kétséges előtte, 
hogy életben marad, de a hajó többi utasára vonatkozó biztos ígéret az ő köte-
lességük teljesítésétől függött. A vitézek – hallva Pál szavait – azonnal elvágták 
a mentőcsónak köteleit, s hagyták, hogy az kiessen a tengerbe.” – LP 268.
c. Hogyan nyújtott még több vigaszt az apostol a megviselt emberek-

nek? Apcs 27:33-38.

„A kimerült, átázott és elcsüggedt kétszázhetvenhat tagú csapat, akik Pál 
nélkül teljesen kétségbeestek és reményt vesztettek lettek volna, most fel-
bátorodtak és csatlakozva az apostolhoz, tizennégy nap után először vettek 
táplálékot magukhoz. Ezután helyreállították a hajó egyensúlyát azzal ,hogy 
kidobálták a rakományként szállított búzát, hisz tudták, hogy azt már képte-
lenség megmenteni.” – LP 269.       

Apostolok cselekedetei 27: 30, 31.
Apcs 27:30  A hajósok pedig mikor el akarának menekülni a hajóból, és a csónakot lebocsáták a tengerre, annak színe alatt, mintha a hajó orrából vasmacskákat akarnának vetni,Apcs 27:31  Monda Pál a századosnak és a vitézeknek: Ha ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok.

Apostolok cselekedetei 27: 32.
Akkor a vitézek elvágák a csónak köteleit, és ki hagyák esni azt.

Apostolok cselekedetei 27: 33-38.
Apcs 27:33  Addig pedig, míg nappal lenne, inti vala Pál mindnyájukat, hogy egyenek, mondván: Ma tizennegyedik napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz.Apcs 27:34  Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál. Mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál a fejéről.Apcs 27:35  Mikor pedig ezeket mondá, és kenyeret vőn kezébe, hálákat ada Istennek mindnyájuk előtt, és megtörvén, kezde enni.Apcs 27:36  Felbátorodván pedig mindnyájan, szintén vevének magukhoz táplálékot.Apcs 27:37  Valánk pedig a hajóban lélekszám szerint összesen kétszázhetvenhatan.Apcs 27:38  Miután pedig megelégedtek eledellel, a hajót könnyebbítik vala, a gabonát kihányván a tengerbe.
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Szerda   szeptember 11.
4. HAJÓTÖRÉS MÁLTA SZIGETÉNÉL
a. Mi történt végül a foglyokkal teli hajóval, és miért? Apcs 27:39-44.    
 

„A foglyok őrzői az életükkel voltak felelősek azért, ha valaki hiányzott 
a foglyok közül. Ezért a katonák azt tanácsolták, hogy öljenek meg minden 
foglyot. A római törvény jóváhagyta ezt a kegyetlen eljárást, s ezt azonnal 
végre is hajtották volna, ha nem lett volna ott Pál, akinek úgy a katonák, mint 
a foglyok egyaránt köszönhették az életüket. Julius százados tudta, hogy Pál 
eszköz volt a hajó minden utasának megmentésére, úgy érezte, hogy a leg-
aljasabb hálátlanság lenne, ha megöletné Pált. Egyre jobban meggyőződött 
arról, hogy az Úr volt Pállal, és ezért is félt őt bántani. Megparancsolta tehát, 
hogy kíméljék meg a foglyok életét, s hogy akik úszni tudnak, először azok 
vessék magukat a tengerbe, és úszva meneküljenek ki a szárazföldre. A töb-
biek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain a tengerár segítségével 
meneküljön ki a partra.” – LP 269. 270.      
b. Mit találtak a hajótörött utasok a szigeten? Apcs 28:1, 2.

c. Mi történt Pállal a bennszülött lakosok szeme láttára, s mit feltéte-
leztek rögtön ezek az emberek az apostolról? Apcs 28:3, 4. Hogyan 
változott meg hamarosan a véleményük, látva hogy az Úr csodát tett 
az ő szolgájának érdekében? Apcs 28:5, 6.

„Pál volt az egyik, aki a legszorgalmasabban gyűjtötte a tűzrevalót. 
Amint egy kéve venyigét rakott rá a tűzre, egy mérges kígyó a kévében föl-
éledt a meleg miatt, és onnan kijőve hirtelen Pál kezére ragadt. A körülötte 
állók rettenetesen megijedtek, és amikor láncairól látták, hogy Pál fogoly, 
így szóltak egymáshoz: ’Nyilván gyilkos ez az ember, kit nem hagyott élni 
a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult’ (Apcs 28:4). Pál pedig le-
rázta és bedobta az állatot a tűzbe, anélkül, hogy az árthatott volna neki. 
Tudva, hogy mérges kígyó, a nép azt várta, hogy Pál bármely pillanatban 
borzalmas kínok között fog vonaglani és összerogyni. De hogy ez a rette-
netes következmény nem történt meg, megváltoztatták a véleményüket, és 
ahogy Listrában is történt, istennek nevezték őt. Az esemény kapcsán Pál 
nagyhatással volt a sziget lakóira, amit odaadóan igyekezett kihasználni, 
hogy elfogadják az evangélium igazságát.” – LP 270, 271.

Apostolok cselekedetei 27: 39-44.
Apcs 27:39  Mikor pedig megvirradt, a szárazföldet nem ismerik vala fel; hanem egy tengeröblöt sajdítanak vala, melynek síma partja van, melyre végezék, hogy kihajtják a hajót, ha bírják.Apcs 27:40  A vasmacskákat azért körös-körül elvagdalván, a tengerben hagyák, egyszersmind eloldván a kormányrudak köteleit és felvonván a nagy vitorlát a szélfúvásnak, igyekeznek vala a part felé haladni.Apcs 27:41  De mikor egy zátonyos helyre találtak, ráhajtották a hajót. És az első része ugyan megakadván, mozdíthatatlanul marad vala, a hátulsó része azonban szakadoz vala a haboknak ereje miatt.Apcs 27:42  A vitézeknek pedig az lőn tanácsa, hogy a foglyokat vágják le, hogy senki el ne szaladhasson, minekutána kiúszott.Apcs 27:43  De a százados meg akarván tartani Pált, eltiltá őket e szándéktól, és megparancsolá, hogy akik úszni tudnak, először azok szökdössenek a tengerbe és meneküljenek ki a szárazföldre.Apcs 27:44  A többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. És így lőn, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre.

Apostolok cselekedetei 28:1, 2.
Apcs 28:1  És miután szerencsésen megmenekültek, akkor megtudák, hogy Melitának neveztetik az a sziget.Apcs 28:2  A barbárok pedig nem közönséges emberséget cselekesznek vala mi velünk: mert tüzet gerjesztvén, befogadának mindnyájunkat a rajtunk való záporért és a hidegért.

Apostolok cselekedetei 28: 3, 4.
Apcs 28:3  Mikor pedig Pál nagy sok venyigét szedett és a tűzre tette, egy vipera a melegből kimászva, az ő kezére ragada.Apcs 28:4  Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondják vala egymásnak: Nyilván gyilkos ez az ember, kit nem hagya élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult.

Apostolok cselekedetei 28: 5, 6.
Apcs 28:5  De neki, minekutána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lőn.Apcs 28:6  Azok pedig azt várják vala, hogy ő meg fog dagadni, vagy nagyhirtelenséggel halva rogyik le. Mikor azonban sok ideig várták, és látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatva értelmüket, istennek mondják vala őt.
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Csütörtök  szeptember 12.
5. TOVÁBB RÓMA FELÉ
a. Mennyi ideig tartózkodtak Pál és a fogolytársai Melitán (Máltán), s 

miért nevezhetjük sikeresnek ezt a kényszerpihenőt? Apcs 28:8-11.

„Három hónapig tartózkodtak a hajó utasai Melita (Málta) szigetén. 
Ezalatt Pálnak és munkatársainak alkalmuk nyílt, hogy az evangéliumot 
prédikálják és az Úr láthatóan munkálkodott általuk. Pál kedvéért az egész 
hajótörött társasággal szeretettel bántak; igyekeztek szükségleteiket minden 
tekintetben kielégíteni, és amidőn Melitát elhagyták, ellátták őket minden 
szükséges útravalóval.” – AT 309.  
b. Hol talált az apostol utazása során további hittestvérekre? Apcs 

28:12-14.

„A hajózás újból megindult, a százados és foglyai útra keltek Rómába. 
Egy alexandriai hajó, ’Kásztor és Pollux’, amely útjában nyugat felé, Melita 
szigetén telelt, fedélzetére vette a hajótörötteket. Noha az ellenszél kissé kés-
leltette őket, az utat mégis szerencsésen megtették és a hajó Puteoliban, Itália 
kies kikötőjében horgonyt vetett.

Az itt lakó néhány keresztény testvér felkérte az apostolt, időzne náluk 
hét napig. A százados készségesen teljesítette kérelmüket. Mióta az itáliai 
keresztények olvasták az apostolnak a Rómabeliekhez intézett levelét, vágy-
va vártak látogatására. Igaz, hogy nem mint foglyot várták, azonban elviselt 
szenvedései miatt csak annál inkább megszerették az apostolt.” – AT 56.

Péntek   szeptember 13.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan készüljünk fel a hamarosan bekövetkező válságra? 
2. Hogyan mutatkozott meg Pál apostol befolyása a körülötte lévőkön? 
3. Mi volt Pál legfőbb gondja a hajótörés veszélyes órájában? 
4. Beszélj Pál tapasztalatáról, ami Málta szigetén érte?   
5. Mire indítson bennünket az, ahogyan az itáliai keresztények fogadták Pált?

Apostolok cselekedetei 28: 8-11.
Apcs 28:8  Lőn pedig, hogy a Publius atyja hideglelésben és vérhasban betegen feküvék. Kihez Pál beméne, és minekutána könyörgött, kezeit reá vetve meggyógyítá őt.Apcs 28:9  Minekutána azért ez megtörtént, egyebek is, kik betegek valának a szigeten, ő hozzá jövének és meggyógyulának.Apcs 28:10  Kik nékünk nagy tisztességet is tőnek, és mikor elindulánk, a szükséges dolgokkal ellátának.Apcs 28:11  Három hónap múlva tudniillik egy Alexandriába való hajón elindulánk, mely a szigeten telelt, melynek címere Kásztor és Pollux vala.

Apostolok cselekedetei 28: 12-14.
Apcs 28:12  És Szirakúzába eljutván, ott maradánk három napig.Apcs 28:13  Onnét körülkerülvén, eljutánk Régiumba, és egy nap múlva déli szél támadván, másnap megérkezénk Puteóliba.Apcs 28:14  Hol mikor atyafiakat találtunk, kérének minket, hogy náluk maradjunk hét napig; és úgy menénk Rómába.
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RÓMA
„Azért a mi rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok, 

az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliu-
mát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak 
először meg görögnek” (Rm 1:15, 16).

„Pál már régóta várta, hogy ellátogathasson Rómába; nagyon vágyott 
arra, hogy bizonyságot tegyen Krisztusról, de érezte, hogy céljait nagyban 
akadályozza a zsidók ellenségeskedése… A legkevésbé sem gondolta azt, 
hogy… Rómába [fogolyként] érkezik.” – LP 225. 
Javasolt olvasmány: Apostolok Története, 310-323. (Rómában, A császár házából)   

         332-333. (Rómából írt levelek)

Vasárnap  szeptember 15.
1. PÁL APOSTOL EGY RÉGI VÁGYA
a. Mióta reménykedett már Pál abban, hogy találkozik a Rómabeli 

testvérekkel? Apcs 19:21. Ki erősítette meg ezt a vágyat az apostol 
szívében? Apcs 23:11.  

b. Ismertesd azon hatást, melyet Pálnak a Rómabeliekhez írt levele 
eredményezett! Rm 1:1-7.

 

„Pál remélte, hogy a Rómában élő keresztényekhez küldött tanításai más 
gyülekezeteknek is segítségére lesznek. De mily kevéssé láthatta akkor, hogy 
szavainak milyen messzemenő hatásuk lesz! Az elmúlt korszakokon át, mint 
hatalmas tűzoszlop jelezte az élethez vezető utat a megtérő bűnös számára a 
hit általi megigazulás magasztos igazsága.” – LP 187.
c. Miért akart Pál Rómába menni? Rm 1:8-17. Hogyan bátorította le-

velében az apostol a Rómabelieket? Rm 16:19, 20.  

2013. szeptember 21.
Szombat

Napnyugta: H  18:47 
Ro 19:15

12. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 23: 11.
A következő éjszakán pedig melléállván neki az Úr, monda: Bízzál Pál! Mert miképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell neked Rómában is bizonyságot tenned.

Rómabeliekhez írt levél 1:1-7.
Rm 1:1  Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumá [nak hirdetésére].Rm 1:2  Melyet eleve megígért az ő prófétái által a szentírásokban,Rm 1:3  Az ő Fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint,Rm 1:4  Aki megbizonyíttatott hatalmasan Isten Fiának a szentség Lelke szerint, a halálból való feltámadás által, a mi Urunk Jézus Krisztus felől,Rm 1:5  Aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, minden pogányok között, az ő nevéért;Rm 1:6  Kik között vagytok ti is, Jézus Krisztusnak hivatalosai:Rm 1:7  Mindeneknek, akik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

Rómabeliekhez írt levél 1: 8-17.
Rm 1:8  Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van;Rm 1:9  Mert bizonyságom nekem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő Fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felőletek,Rm 1:10  Imádkozásaimban mindenkor könyörögvén, vajha egyszer már jó szerencsés út adódnék nekem Istennek akaratából, hogy hozzátok mehessek;Rm 1:11  Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre,Rm 1:12  Azaz, hogy együtt felbuzduljunk tinálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által.Rm 1:13  Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok atyámfiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok (de mindez ideig megakadályoztattam), hogy köztetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok közt is.Rm 1:14  Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok.Rm 1:15  Azért ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni.Rm 1:16  Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek.Rm 1:17  Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.

Rómabeliekhez írt levél 16:19, 20.
Rm 16:19  Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok; de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban.Rm 16:20  A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen.
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Hétfő   szeptember 16.
2. SZÍVMELENGETŐ FOGADTATÁS
a. Mutasd be Pál apostol Rómába való érkezését! Apcs 28:15.

„Pál nehéz szívvel közelgett a világ fővárosa, a hőn vágyott látogatás 
felé. Milyen másként képzelte el! Hogyan hirdesse az evangéliumot, mint 
megláncolt és megbélyegzett fogoly? Reménysége, hogy Rómában sok lelket 
megnyerjen, teljesen szertefoszlott.

Végül a fogolycsoport elérte az Appii Forumot, Rómától körülbelül 64 
kilométerre. Mialatt a nagy embertömeg között a forgalmas úton utat tör-
nek maguknak, sok megvető pillantás éri az ősz öreget, akit odaláncoltak 
egy csoport megrögzött gonosztevőhöz. Az apostol kénytelen eltűrni a sok 
durva élcet és gúnyos megjegyzést.

Hirtelen azonban örömkiáltás hangzik fel. A járókelők közül egy férfi 
ugrik elő, a fogoly nyakába borul és örömkönnyek között öleli át, mintha 
hosszú távollét után atyját üdvözölné. És ez a jelenet újból és újból megis-
métlődik, mert igen sokan, szerető várakozástól megélesedett tekintettel, fel-
ismerik a megkötözött fogolyban azt a férfiút, aki Korinthusban, Filippiben 
és Efézusban az Élet Igéjét hirdette nekik.

Mialatt a melegszívű tanítványok vágyakozva gyülekeznek lelki atyjuk 
köré, az egész menetet megakasztják útjában. Igaz, hogy a katonák a késlel-
tetés miatt türelmetlenek, de még sincs szívük, hogy ezt a boldog találkozást 
megszakítsák, mert hiszen ők is megtanulták, hogy foglyukat tiszteljék, és 
nagyra becsüljék. A tanítványok azon az elgyötört, szenvedésektől elcsigá-
zott arcon, Krisztus képmásának visszfényét látják. Biztosítják Pált, hogy 
nem felejtették el, hogy mindvégig szeretni fogják, örök hálára kötelezettek 
iránta azért a boldog reménységért, mely életüket áthatja, és Istennel megbé-
kéltette őket. A legszívesebben vállukra emelnék, ha megengednék nekik, és 
úgy vinnék végig az egész úton, a városig.

Amikor Pál a hittestvéreket megpillantotta, ’hálákat adván az Istennek, 
bátorságot vőn’ (Apcs 28:15.). – jelenti tovább Lukács. Kevesen tudják csak 
felfogni e szavak mély jelentőségét. A könnyező, részvétteljes hívők között, 
kik nem szégyellték béklyóit, az apostol fennhangon dicsőítette Istent. A 
bánatfelhő, mely előzetesen lelkére nehezedett, immár eloszlott. Keresztényi 
élete ugyan nem volt egyéb a bántalmazások, szenvedések és súrlódások so-
rozatánál, de ebben az órában bőséges jutalmat vett. Most már bátrabban és 
vidámabb lelkülettel folytatta útját. Nem akarta többé panaszolni a múltat, 
sem félni a jövőt. Bilincsek és nyomorúság várt reá, azt igen jól tudta; de azt 
is tudta, hogy sokkal borzalmasabb rabságból szabadított meg lelkeket, és 
így örült Krisztusért viselt szenvedéseinek.” – AT 310, 311.

Apostolok cselekedetei 28: 15.
Onnét is az atyafiak, mikor a mi dolgainkat meghallották, nékünk előnkbe jövének Appii Forumig és Tres Tabernaeig. És mikor Pál meglátta őket, hálákat adván az Istennek, bátorságot vőn.
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Kedd    szeptember 17.
3. PÁL FELHÍVÁSA HONFITÁRSAIHOZ
a. Hogyan enyhítették Pál szenvedéseit Rómában? Apcs 28:16.  

„Julius százados Rómában átadta foglyait a császári testőrség fővezérének. A 
Pálról adott jó jelentés, valamint Festus kísérőlevele azt eredményezte, hogy a 
fővezér jóindulattal viseltetett iránta. Fogság helyett megengedte neki, hogy saját 
bérelt szállásán lakjék. Ugyan még mindig őréhez láncolva, de mégis fogadhatta 
barátait és munkálkodhatott Krisztus ügyének terjesztésén.” – AT 311.
b. Háromnapi római tartózkodása után Pálnak az a külön kívánsága 

volt, hogy találkozzon a zsidó vénekkel. Mit tanulhatunk az ő maga-
tartásából? Apcs 28:17-20. 

 

„[Pál] nem említette a zsidók bántalmazásait, sem ismételt kísérleteiket, 
hogy élete ellen törjenek, hanem kíméletesen és barátságosan beszélt velük. 
Nem óhajtotta személyes figyelmüket, vagy pedig részvétüket, csupán az 
igazságot, az evangéliumot akarta védelmezni.” – AT 312.
c. Ismertesd a találkozó eredményét! Apcs 28:21-24. Milyen következ-

tetést vont le végül az apostol? Apcs 28:25-27.  

„[Pál] elmondta saját tapasztalatait, és egyszerűen, behatóan bizonyítéko-
kat tárt elébük az Ótestamentumból.

Az apostol egyszersmind rámutatott arra, hogy a vallás nem hagyomá-
nyokból és ceremóniákból, hitvallomásokból és tantételekből áll… Viszont ő 
azt tanította, hogy a vallás gyakorlati, ható és megmentő erő, teljesen Istentől 
származó elv; személyes tapasztalata a lelket megújító, átalakító isteni hata-
lomnak…

Krisztust hitben megragadni, lelkileg megismerni, sokkal kívánatosabb, 
magasztosabb, mint volt a Vele való személyes ismeretség földi élete alatt. Az 
a közössége Krisztussal, melynek Pál most örvendhetett, bensőségesebb és 
tartósabb, mint a pusztán földi és emberi barátság.

Amikor Pál így elmondta mindazt, amit tudott, amit látott, és bizony-
ságot tett a názáreti Jézusról, Izráel reménységéről, meggyőzte mindazokat, 
akik őszintén keresték az igazságot. Egyesek lelkébe szavai kitörölhetetlenül 
bevésődtek. Ellenben mások konokul vonakodtak elfogadni az Írás világos 
bizonyítékait.” – AT 312, 313.

Apostolok cselekedetei 28: 16.
Mikor pedig Rómába jutottunk, a százados átadá a foglyokat a testőrsereg fővezérének. Pálnak azonban megengedteték, hogy külön lakjék az őt őriző vitézzel.

Apostolok cselekedetei 28: 17-20.
Apcs 28:17  Lőn pedig, hogy három nap múlva magához hívatá Pál a zsidók között való főembereket. Mikor pedig egybegyűltek, monda nekik: Atyámfiai, férfiak, én jóllehet semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy az ősi szokások ellen, mindazáltal foglyul adattam át Jeruzsálemből a rómaiak kezébe.Apcs 28:18  Kik miután kihallgattak, el akarának engem bocsátani, mivelhogy énbennem semmi halálra méltó vétek nincsen.Apcs 28:19  De mivel a zsidók ellene mondtak, kényszeríttettem a császárra appellálni, nem mintha az én népem ellen volna valami vádam.Apcs 28:20  Ennek okáért hívattalak tehát titeket, hogy lássalak benneteket és szóljak veletek; mert az Izraelnek reménységéért vétettem körül e lánccal.

Apostolok cselekedetei 28: 21-24.
Apcs 28:21  Azok pedig mondának neki: Mi te felőled sem levelet nem vettünk Júdeából, sem pedig az atyafiak közül ide jőve valaki, nem jelentett, vagy szólott te felőled valami rosszat.Apcs 28:22  Akarnók azért tőled hallani, micsoda értelemben vagy. Mert e felekezet felől tudva van előttünk, hogy mindenütt ellene mondanak.Apcs 28:23  Kitűzvén tehát neki egy napot, eljövének hozzá a szállására többen; kiknek nagy bizonyságtétellel szól vala az Istennek országa felől, igyekezvén elhitetni ő velük a Jézus felől való dolgokat, úgy a Mózes törvényéből, mint a prófétákból, reggeltől fogva mind estvéig.Apcs 28:24  És némelyek hivének az ő beszédének, mások nem hivének.

Apostolok cselekedetei 28: 25-27.
Apcs 28:25  Mivel pedig nem egyezének meg egymással, eloszlának, miután Pál ez egy szót mondá: Jól szólott a Szent Lélek Ésaiás próféta által a mi atyáinknak, mondván:Apcs 28:26  Eredj el a néphez és mondd: Hallván halljátok, és ne értsetek; és nézvén nézzetek, és ne lássatok!Apcs 28:27  Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallanak, és szemeiket behunyják; hogy szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
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Szerda   szeptember 18.
4. ÜDVÖSSÉG A POGÁNYOK RÉSZÉRE
a. Pál mely kijelentése helyt álló még ma is? Apcs 28:28. Mi volt az 

eredménye Pál szavainak? Apcs 28:29. 

b. Milyen engedményt kapott Pál, bár még mindig egy római őrhöz 
láncolva? Apcs 28:30, 31. Hogyan használta fel Isten ezt a nehéz 
helyzetet a jó cél érdekében? Fil 1:12-14. 

„Így, noha látszólag minden lehetősége a tevékeny közreműködésre tel-
jesen megszűnt, Pál befolyása sokkal hatékonyabbá vált, mintha szabadon 
látogathatta volna a gyülekezeteket, úgy, mint az előző években. Mint az Úr 
foglyát, a testvérek sokkal jobban szerették; szavai, melyeket mint a Krisz-
tus ügyéért megláncolt szenvedő intézett hozzájuk, sokkal több figyelmet 
és tiszteletet ébresztettek, mint amikor személyesen közöttük időzött. Csak 
most, hogy elszakították tőlük, ismerték fel a hívők érettük viselt szenvedé-
seit, aggodalmait. Ez ideig többnyire kivonták magukat minden felelősség és 
teherhordozás alól, azzal, hogy nincs Pálhoz hasonló bölcsességük, tapinta-
tuk és elpusztíthatatlan tetterejük. Ellenben most, hogy tudatlanságukban 
meg kellett tanulniuk azokat a tanításokat, amelyeket egyébként mellőztek, 
sokkal többre becsülték intéseit, tanításait és utasításait, mint annak előtte 
személyes munkáját. Amint tehát hírét vették bátorságának és hitének, me-
lyet hosszú fogsága alatt tanúsított, ez nagyobb hűségre és fokozott buzgó-
ságra késztette őket Krisztus ügyéért.” – AT 314. 
c. Bár Pál nem akarta megdönteni a rabszolgaság intézményét, melyet 

Róma törvényei megengedtek, mégis milyen alapelvet tanított? Gal 
3:8; Ef 6:9; 2Kor 3:17. Mutass be olyan példát, ahol ő reményt látott 
a reménytelenségben is! Filemon 1:10-18. 

„Pál jó szíve enyhíteni óhajtotta ennek a nyomorult szökevényrabszol-
gának [Onésimusnak] ínségét és szenvedéseit. Azután igyekezett elsötétült 
lelkét az igazság fényével bevilágítani. Onésimus hallgatott az élet szavára, 
beismerte bűneit és megtért.” – AT 315.

Apostolok cselekedetei 28: 28.
Legyen azért néktek tudtotokra, hogy a pogány népeknek küldetett az Istennek ez üdvözítése, és ők meg is hallgatják.

Apostolok cselekedetei 28: 29.
És mikor ezeket mondotta, elmenének a zsidók, maguk között sokat vetekedve.

Apostolok cselekedetei 28: 30, 31.
Apcs 28:30  Marada pedig Pál két egész esztendeig az ő tulajdon bérelt szállásán, és mindazokat befogadja vala, kik ő hozzá menének.Apcs 28:31  Prédikálván az Istennek országát és tanítván az Úr Jézus Krisztus felől való dolgokat teljes bátorsággal, minden tiltás nélkül.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 3:17.
Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.

Galátziabeliekhez írt levél 3:8.
Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek.

Efézusbeliekhez írt levél 6: 9.
Ti is urak, ugyanazt cselekedjétek ő velük, elhagyván a fenyegetést; tudván, hogy a ti Uratok is mennyben van, és személyválogatás nincsen Ő nála.

Filippibeliekhez írt levél 1:12-14.
Fil 1:12  Tudtotokra akarom pedig adni, atyámfiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangéliumnak;Fil 1:13  Annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt;Fil 1:14  És többen az Úrban való atyafiak közül bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólani az igét.

Filemonhoz írt levél 1:10-18.
Filem 1:10  Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onésimusért,Filem 1:11  Aki egykor teneked haszontalan volt, most pedig mind neked, mind nekem nagyon hasznos,Filem 1:12  Kit visszaküldöttem; te pedig őt, azaz az én szívemet, fogadd magadhoz!Filem 1:13  Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért [szenvedett] fogságomban;Filem 1:14  De a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jótéteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen.Filem 1:15  Mert talán azért vált meg [tőled] ideig-óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza;Filem 1:16  Nem úgy immár mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, [mint] szeretett atyafit, kiváltképpen nekem, mennyivel inkább pedig neked, mind testben, mind az Úrban.Filem 1:17  Azért, ha engem részestársadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engemet.Filem 1:18  Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, ezt nekem róvd fel.
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Csütörtök   szeptember 19.
5. A POGÁNYSÁG LEGNAGYOBB FELLEGVÁRÁBAN
a. Kik voltak a legnevezetesebb megtértek, mialatt Pál azon gonosz, 

romlott városban tartózkodott, ahol Néró, a gonosz császár uralko-
dott? Fil 4:22. Mentegethetjük-e magunkat a kedvezőtlen körülmé-
nyek láttán bármikor is?Fil 4:11-13.  

„Kísértésbe jössz-e, hogy a viszonyokkal mentegesd magad, amiért nem 
teszel bizonyságot Krisztusról? Gondolj csak a tanítványok helyzetére a csá-
szár udvarában – a császár romlottságára, az udvar elvetemültségére! El sem 
képzelhetünk körülményeket, melyek kedvezőtlenebbek lennének a hitéletre, 
és nagyobb áldozatot követelnének, vagy több ellenállást igényelnének, mint 
amelyek közepette ezek hívők éltek. És mégis! Nehézségeik és veszélyeik ör-
vényében is hűségesek maradtak…

Az Üdvözítő saját példájával mutatta meg, hogy követői élhetnek e világban, 
anélkül, hogy e világból valók lennének. Ő nem azért jött, hogy részt vegyen 
csalóka élvezeteiben, nem azért jött, hogy szokásainak hódoljon, vagy fon-
dorlataival éljen; Ő azért jött, hogy teljesítse Atyja akaratát és megkeresse és 
megtartsa azt, ami elveszett. Ha a keresztény ezt a célt tartja szem előtt, akkor 
tiszta maradhat, bárhol legyen is. Bármilyen legyen állása, magas vagy alacsony, 
bárminő legyen élete, fényes vagy szerény, mindenkor hűséges kötelességteljesí-
tésben fogja kimutatni az igaz hit, az igaz vallás erejét.

Nem a megpróbáltatásoktól mentesen, hanem azok kellős közepében fejlő-
dik ki a keresztény jellem. Krisztus követőjét az ellentmondás és az ellenállás 
csak annál nagyobb éberségre, annál komolyabb imára készteti. Erős kísértések, 
ha Isten kegyelme által kitartunk és elviseljük – türelmet, éberséget, állhatatos-
ságot, mélységes, maradandó bizalmat eredményeznek. A keresztény hit dia-
dala az, hogy képesíti követőit: szenvedni és egyszersmind erősnek maradni; 
megalázkodni, de éppen alázatosság által győzni. Egész nap öldöklik, de mégis 
él; hordozza a keresztet, de így nyeri el a dicsőség koronáját.” – AT 322, 323. 

Péntek  szeptember 20.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mire buzdítson bennünket Pál Rómába vágyódása?
2. Mire tanít bennünket Pál Rómába érkezése az élet elsődleges céljairól?  
3. Hogyan kerülhetünk abba a veszélybe, hogy szem elől tévesztjük Krisztust, mint 

ahogyan a zsidók is? 
4. Hogyan valósult meg Isten akarata Pál római körülményein keresztül?     
5. Miért érezzünk alázatot, ha a császár udvarának megtértjeire gondolunk?

Filippibeliekhez írt levél 4:22.
Köszöntenek titeket minden szentek, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók.

Filippibeliekhez írt levél 4: 11-13.
Fil 4:11  Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek.Fil 4:12  Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is.Fil 4:13  Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
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EGY ISTENFÉLŐ ÉLET LEZÁRUL
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet meg-

tartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megad 
nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem 
mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését” (2Tim 4:7, 8).

„[Pál] élete élő szemléltetése volt azon igazságnak, melyet tanított; s eb-
ben rejlik az, ahogyan tudott hatni az emberekre.” – LP 325, 326.
Javasolt olvasmány: Apostolok Története, 334-346, (Szabadlábon, Ismét börtönben, Néró 

ítélőszéke előtt, Pál utolsó levele) 350-352. (A halálraítélt)

Vasárnap   szeptember 22.
1. PÁLT ŐRIZETBE VESZIK TROÁSBAN 
a. Minden esély ellenére Pál csodálatosan megszabadult Néró ítélete alap-

ján, aki még elődeinél is gonoszabb, kegyetlenebb kényúr volt. Hogyan 
tekintett az apostol az újonnan visszanyert szabadságára? Gal 5:13.   

b. Bár Pál megmenekült a keresztényeket Rómában ért üldözéstől, mi 
történt Pál Troásba való visszautazása alatt? 2Tim 4:14, 15. 

 

„Nemsokára a hitetlen zsidóknak az a gondolatuk támadt, hogy bevádol-
ják Pált, mint bujtogatót, Róma felgyújtásának bűntettével. Noha Pál bűnös-
ségében egy pillanatig sem hitt egyikük sem, mégis tudták, hogy ez a vád, 
a valószínűség legcsekélyebb látszatával, sorsát megpecsételné. Hamarosan 
lehetőséget találtak arra, hogy végrehajtsák terveiket. Troás városában, egy 
tanítvány házában Pált újból elfogták, és gyorsan börtönbe vetették - utoljára.

Ez a letartóztatás az érczmíves Sándor mesterkedéseinek az eredménye 
volt, aki sikertelenül szállt szembe az apostol munkájával Efézusban, s most 
megragadta a lehetőséget, hogy bosszút álljon Pálon, mivel másként nem 
tudta legyőzni őt.” – LP 304, 305.
c. Látva a saját helyzetét, milyen megindító felhívást intézett Pál Timóteus-

hoz, az ő hitben szeretett „fiához”, a hozzá írt levelében? 2Tim 1:7-14; 4:9.   

Napnyugta: H  18:32
 Ro 19:02

2013. szeptember 28.
Szombat

13. Tanulmány

Galátziabeliekhez írt levél 5:13.
Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.

Timótheushoz írt 2. levél 4:9.
Igyekezzél hozzám jőni hamar.

Timótheushoz írt 2. levél 4: 14, 15.
2Tim 4:14  Az ércmíves Sándor sok bajt szerzett nekem: fizessen meg az Úr neki cselekedetei szerint.2Tim 4:15  Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédeinknek.

Apostolok cselekedetei 22:19-21.
2Tim 1:7  Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.2Tim 1:8  Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint.2Tim 1:9  Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte,2Tim 1:10  Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által,2Tim 1:11  Amelyre nézve tétettem én hirdetővé és apostollá és pogányok tanítójává.2Tim 1:12  Amiért szenvedem ezeket is: de nem szégyenlem; mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra.2Tim 1:13  Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, amiket én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben.2Tim 1:14  A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által.



6868 Pál aPostol élete – 2013. július - szeptember 

Hétfő   szeptember 23.
2. KRISZTUSI HIT
a. Miért volt különösen megpróbáló Pál második bebörtönözése Ró-

mában, és milyen magatartást tanúsított azok iránt, akik segíthettek 
rajta? 2Tim 4:16.

„A szörnyű vád miatt, hogy a legaljasabb és legborzalmasabb gonosztet-
tet követte el a város népe ellen, közutálat volt a sorsa.

Néhány barátja, aki segített hordozni terheit, lassanként elhagyta. Egye-
sek elmenekültek; másokat az apostol megbízásokkal küldött a különböző 
gyülekezetekhez.” – AT 337.  
b. Látva mind e dolgokat, milyen biztosítéka volt mégis Pálnak? 2Tim 

4:17, 18. Milyen emberi vigasztalást kapott?  

„Az apostol még sohasem érezte annyira szükségét hittestvérei támaszá-
nak, mint éppen most, midőn öregségtől, fáradtságtól és betegségtől legyen-
gülve, a nyirkos-dohos, sötét, római börtön rabja volt…

Pál, noha a szenvedéseket és nehézségeket panasz nélkül viselte el, szintén só-
várgott emberi részvét és társak után. Onésiforus látogatásai – hűségének bizonyí-
téka – éppen az elhagyatottság és egyedüllét idején, boldoggá és vidámmá tették 
az apostolt, aki egész életét embertársai szolgálatára szentelte.” – AT 337, 338.
c. Miután az apostol sok mindenen átment, miért vágyott arra, hogy 

találkozzon Timóteussal, és miért lágyult meg a szíve Márk felé, aki 
mostanra érettebbé vált a hitben? 2Tim 1:3-6; 4:9-11.   

„Márk az évek folyamán megerősödött keresztényi tapasztalataiban. 
Miközben Krisztus életét és halálát behatóbban tanulmányozta, tisztább és 
világosabb fogalmakat nyert az Üdvözítő küldetéséről, nehézségeiről és küz-
delmeiről. Mikor azután Jézus kezeinek és lábainak sebhelyein feltárultak 
előtte az emberiségért hozott áldozatának jelei és felismerte, hogy milyen 
messzemenő volt önmegtagadása az elveszettek, a pusztulásra ítéltek meg-
mentéséért, elhatározta, hogy követi a Mestert az önfeláldozás útján. Mialatt 
megosztotta Pállal a fogolysorsot, felismerte jobban, mint valaha, mily mér-
hetetlen nyereség: Krisztust bírni! Mily örök veszteség a világot megnyerni 
és ezért elveszteni a lelket, amelynek megváltásáért Krisztus vérét ontotta. 
Márk ezután is bölcs és szeretett segítőtársa maradt az apostolnak, kitartott 
állhatatosan a legnagyobb kísértések és nehézségek közepette is.” – AT 315. 

Timótheushoz írt 2. levél 4:9-11.
2Tim 4:9  Igyekezzél hozzám jőni hamar.2Tim 4:10  Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalonikába: Krescens Galáciába, Titus Dalmátziába.2Tim 4:11  Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.

Timótheushoz írt 2. levél 4: 16.
Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nekik.

Timótheushoz írt 2. levél 4: 17, 18.
2Tim 4:17  De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából.2Tim 4:18  És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára; akinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.

Timótheushoz írt 2. levél 1: 3-6.
2Tim 1:3  Hálát adok az Istennek, akinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok reád könyörgéseimben éjjel és nappal,2Tim 1:4  Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könnyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjem be;2Tim 1:5  Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikában; meg vagyok azonban győződve, hogy benned is.2Tim 1:6  Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rád tétele által.
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Kedd    szeptember 24.
3. PÁL ÁTADJA FELELŐSSÉGÉT
a. Amint Pál apostol prédikálta az evangéliumot a megkeményedett 

Néró császárnak, érintve sokak szívét, mit kért az ő hitben szeretett 
„fiától”? 2Tim 2:1-4; 4:1, 2. Mire kényszerült figyelmeztetni az apostol 
e fiatal prédikátort, és mire buzdította őt? 2Tim 3:1-5, 13, 14; 4:3-5. 

b. Mit mondhatott Pál, Isten szerető és figyelmes gondviseléséről azon 
sok tapasztalaton keresztül, melyeket az evangélium prédikálása 
közben szerzett? 2Tim 3:10, 11. Mit értsünk meg Pál apostol életéről 
elmélkedve? 2Tim 3:12; 2Kor 11:23-28. 

„Az igazság mindig magában foglalja a keresztet. A hitetlen mindig szem-
beszegül a hívővel és kigúnyolja őt. Nem bizonyíték az az igazság ellen, hogy 
annak bemutatása az ellenállás viharát gerjeszti fel. A próféták és apostolok 
veszélyeztették az életüket, mert lelkiismeretesen szolgáltak Istennek. Üdvözí-
tőnk kijelenti: ’De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, 
üldöztetni fognak’ (2Tim 3:12). Ez a keresztény öröksége.” – LP 279.

„A reformok megvalósítása mindig veszteséggel, áldozattal, és veszéllyel 
jár, megfeddi a kényelem szeretetét, az önérdekeket, a kéj és becsvágyat. 
Ha valaki reformációt indít, vagy folytat, az számoljon azok ellenállására, 
rágalmazására, és gyűlöletére, akik nem készek magukat alárendelni a re-
form feltételeinek. Nem könnyű legyőzni a bűnös szokásokat. E munka csak 
az isteni kegyelem segítségével vihető végbe. Azonban sokan nem akarják 
igénybe venni a segítséget, hogy elérhessék az isteni mértéket, hanem inkább 
saját hiányos szintjükre húzzák le a színvonalat.” – LP 305, 306. 
c. Milyen gondolatai voltak Pálnak az ő élete végén ott, láncra verve? 

2Tim 2:7-10. Minden üldöztetés és gyötrelem ellenére, mi kell legyen 
minden döntésünk és cselekedetünk forrása? Milyen biztosítékot 
kaptunk ehhez? 2Tim 3:16, 17; Jn 8:32-36.      

„Amikor a hívőt börtönfalak közé vetik az igazságért, Krisztus kinyilvá-
nítja előtte magát, és szeretetével melegíti át szívét. Amikor halált szenved 
Krisztus nevéért, Ő így szól hozzá: ’A testet megölhetik, de a léleknek nem 
árthatnak.’ ’Bízzatok; én meggyőztem e világot’ (Jn 16:33).” – 3Sz 384.  

János evangéliuma 8:32-36.
Ján 8:32  És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.Ján 8:33  Felelének neki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek?Ján 8:34  Felele nekik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.Ján 8:35  A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad [ott] mindörökké.Ján 8:36  Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 11:23-28.
2Kor 11:23  Krisztus szolgái-e? (balgatagul szólok) én méginkább; több fáradság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos [veszedelem] által.2Kor 11:24  A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján.2Kor 11:25  Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben töltöttem;2Kor 11:26  Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyó vizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt;2Kor 11:27  Fáradságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben.2Kor 11:28  Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja.

Timótheushoz írt 2. levél 2: 1-4.
2Tim 2:1  Te annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben;2Tim 2:2  És amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.2Tim 2:3  Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.2Tim 2:4  Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta.

Timótheushoz írt 2. levél 4:1, 2.
2Tim 4:1  Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.2Tim 4:2  Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.

Timótheushoz írt 2. levél 4: 3-5.
2Tim 4:3  Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük;2Tim 4:4  És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez oda fordulnak.2Tim 4:5  De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.

Timótheushoz írt 2. levél 2:7-10.
2Tim 2:7  Értsd meg amit mondok; adjon azért az Úr neked belátást mindenekben.2Tim 2:8  Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangéliumom szerint:2Tim 2:9  Amelyért, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig; de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve.2Tim 2:10  Annak okáért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel egyben.

Timótheushoz írt 2. levél 3:1-5, 13, 14.
2Tim 3:1  Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.2Tim 3:2  Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,2Tim 3:3  Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.2Tim 3:4  Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.2Tim 3:5  Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.2Tim 3:13  A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.2Tim 3:14  De te maradj meg azokban, amiket tanultál és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad,

Timótheushoz írt 2. levél 3: 10, 11.
2Tim 3:10  Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet,2Tim 3:11  Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr.

Timótheushoz írt 2. levél 3: 12.
De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.

Timótheushoz írt 2. levél 3:16, 17.
2Tim 3:16  A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,2Tim 3:17  Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
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Szerda   szeptember 25.
4. PÁL BIZONYSÁGTÉTELE HALÁLA ELŐTT
a. Mit értett meg Pál apostol az ő életének végén, és mit jelenthetett ki 

teljes bizonyossággal? 2Tim 4:6-8. Hogyan halt ő meg?   

„A császár rosszindulatát Pál ellen növelte az is, hogy első bebörtönzése 
alkalmával a birodalmi udvartartás tagjai és más kiemelkedő személyek kö-
zül is többen keresztények lettek. Ez okból a második bebörtönzést sokkal 
szigorúbbá tette, mint az elsőt. Csak kevés lehetőséget adott az evangélium 
prédikálására. A császár elhatározta, hogy megrövidíti életét, mihelyt elfo-
gadható ürügyet talál a kivégzésére. Utolsó tárgyalása alkalmával az apostol 
szavainak ereje annyira befolyásolta Néró elméjét, hogy döntését elhalasztot-
ta, nem mentette fel, sem el nem ítélte őt. De az ítéletet csak elhalasztották. 
Ezután nemsokára Néró határozott: Pált vértanúhalálra ítélte. Római polgár 
lévén, nem vethették alá kínzásnak, az ítélet: lefejezésre szólt.” – LP 328.

„Pált titokban vezették a kivégzés helyére. Csak kevés szemtanú lehe-
tett jelen, mert üldözőit megfélemlítette messze ható befolyása, s az, hogy 
vértanúsága a kereszténységnek újabb híveket szerezhet. Még a kíséretében 
levő kemény katonák is figyeltek szavaira, s ámulva látták, hogy a halállal 
szembenézve vidám, sőt lelke ujjong. Mártírhalálának szemtanúi számára 
– látva gyilkosai iránti megbocsátó lelkületét, s Krisztusba vetett rendíthe-
tetlen bizalmát – Pál az élet illata volt. Közölök többen fogadták el az általa 
hirdetett Üdvözítőt, hogy azután rövid idő múlva, vérükkel pecsételjék meg 
hitüket.” – LP 329, 330.
b. Az apostol miről szeretett volna biztosítani bennünket, az evangélium 

dicső üzenetének komoly átgondolása által? Rm 8:31-34.  

„Pált egész életén keresztül mennyei légkör övezte. Aki csak érintkezett 
vele, megérezte a Krisztussal való közösségének és az angyalokkal való társa-
ságának hatását. Ebben rejtik az igazság hatalma. A megszentelt élet mester-
kéletlen, öntudatlan befolyása a legmeggyőzőbb prédikáció a kereszténység 
mellett. Érvelések, még ha megcáfolhatatlanok is, annál nagyobb ellenállást 
idézhetnek elő; azonban az istenfélő életmód olyan hathatós példaadás, 
melynek teljesen ellenállni lehetetlen.” – LP 331.

Rómabeliekhez írt levél 8:31-34.
Rm 8:31  Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?Rm 8:32  Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?Rm 8:33  Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít;Rm 8:34  Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is értünk:

Timótheushoz írt 2. levél 4: 6-8.
2Tim 4:6  Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott.2Tim 4:7  Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:2Tim 4:8  Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megád nekem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.
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Csütörtök   szeptember 26.
5. LEGYENEK TANULSÁGUL SZÁMUNKRA 
a. Miért töltődhetünk fel szeretettel és tettrekészséggel, amint imád-

ságos lelkülettel elmélkedünk a hit e szelíd emberének életén – egy 
olyan életen, amire ha vágyunk, sokféle módon visszatükröződhet a 
saját életünkben is? Rm 8:35-39. 

 

„Mi éltette a keresztényeket minden korban a szégyen, a kísértések, a 
szenvedések közepette is? A tiszta, bizakodó hit, amelynek folyamatos gya-
korlása által megérthették, hogy mi az igazság, amely megszenteli annak be-
fogadóját, s reábízza Istenre magát, hogy tartsa meg őt minden körülmények 
között Az, Akiről tudják, hogy nem hagyja cserben a bizalmukat.” – UL 244

„Szolgálatának hosszú időszakán keresztül Pál soha nem ingott meg Üd-
vözítőjéhez való hűségében. Bárhol is volt – akár a rideg farizeusok előtt, 
vagy római hatalmasságok előtt, akár a Listrában lévő dühös tömeg előtt, 
vagy a macedóniai börtön megrögzött bűnözői között, akár erősítve a meg-
rémült hajósokat a hajótörésnél, vagy mindenkitől elhagyatva Néró császár 
előtt állva, hogy életéért emeljen szót – soha sem szégyellte az ügyet, mely-
nek szószólója volt. Keresztény életének egy nagy célja volt: Azt szolgálni, 
akinek nevét megtérése előtt megvetette, s e céltól nem téríthette el őt sem a 
szembenállás, sem az üldöztetés…

Az Üdvözítő szeretete volt kimeríthetetlen erőforrása, amely fenntartotta 
küzdelmeken, melyet önnönmagával és a gonosszal vívott, miközben Krisz-
tus szolgálatában előretört, a világ szeretetlensége és ellenségeinek ellenállá-
sa ellenére.

A gyülekezetnek ezen veszélyes napokban olyan munkáshadseregre 
van szüksége, akik Pálhoz hasonlóan hasznos szolgálatra nevelődtek, akik 
bensőséges tapasztalatot szereznek Istennel, akik komolyak, igyekvők és 
buzgók. – CC 356.         

Péntek  szeptember 27.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mi a tanulság részünkre abból, hogy Pált szörnyű és igazságtalan vádak érték?
2. Mutasd be Pál és Márk magatartásának, hozzáállásának fejlődését!
3. Miért jelent mindig kihívást a reformáció, még ha eredményes is, és kifizetődő?
4. Ismertesd Pál mártírhalálában tanúsított magatartását! 
5. Összegezd azon belső lelki látást, amit Pál apostol életének tanulmányozásá-

ból nyerhetünk! 

Rómabeliekhez írt levél 8:35-39.
Rm 8:35  Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-e?Rm 8:36  Amint megvan írva, hogy: Te érted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.Rm 8:37  De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett,Rm 8:38  Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,Rm 8:39  Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.



7272 Pál aPostol élete – 2013. július - szeptember 

AT – Apostolok Története
EÉ – Előtted az Élet 
JÉ – Jézus Élete
KP – Krisztus példázatai
NOL – A Nagy Orvos Lábnyomán
PK – Próféták és Királyok
TII – A Te Igéd Igazság
ÜI – Üzenet az Ifjúságnak
KB – Kiadatlan Bizonyságtételek
1-2ÉJE – Értelem, Jellem, Egyéniség 1-2. kötet
1-3Sz – Szemelvények 1-3. kötet
1-9B – Bizonyságtételek a Gyülekezet Részére 1-9. kötet

1-21MR – Manuscripts Releases 1-21. kötet
1-4SG – Spiritual Gifts 1-4. kötet
1-4SP – The Spirit of Prophecy 1-4. kötet
CC – Conflict and Courage
CH – Counsels on Health
FE – Fundamentals of the Christian Education
HP – Heavenly Places 
LP – Sketches From Life of Paul
RC – Reflecting Christ
RH – The Review and Herald
ST – The Signs of the Times
SW – The Southern Work
TDG – This Day with God
UL – The Upward Look
YI – The Youth’s Instructor
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