hit1.qxd

2007.11.06.

21:28

Page 1

A Hetednapi Adventista Egyház
hitelvi füzetei

1. hitelv

Isten Igéje
„Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem
és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, Seregek Istene”
(Jer 15:16).
Egy kisfiú porlepte családi Bibliát talált egy sötét, használaton kívüli szobában. – Anya, kié ez a könyv? – kérdezte. – Ez Isten könyve – válaszolta az
asszony. – Akkor nem lenne jobb, ha visszaadnánk neki – kérdezte a kisfiú –,
mi úgysem használjuk.
Sir Henry Morton Stanley walesi születésű amerikai újságíró és afrikakutató volt, aki a 19. sz. második felében élt. David Livingstone pedig egy híres,
skót misszionárius és felfedező, aki hosszú ideig Afrikában tevékenykedett.
Amikor Livingstone-nak egyszer nyoma veszett, Stanley indult el, hogy a
misszionáriust megkeresse. 73 könyvet vitt magával az útra. Ahogy teltek a
napok és fogytak a kilométerek, arra kényszerült, hogy egymás után dobja
el őket, míg végül csak a Bibliája maradt meg. Stanley nagyra becsülte a
Bibliát. Háromszor olvasta végig ezen a nevezetes utazáson.
Egyszer az Edinburghi Egyetem egyik könyvtárosa azt kérte egy profeszszortól, hogy válassza ki a könyvtár szakkönyveiből azokat, amelyekre már
nincs szüksége. A professzor azt válaszolta: „Minden tíz évnél régebbi könyvet ki lehet dobni, a Biblia kivételével.” Az ember alkotta irodalom jó néhány év elteltével avulttá, idejétmúlttá válhat. A Biblia azonban évszázadok
óta megállja a helyét. Ez az egyetlen könyv, amely átvészelt minden kort, kiállta az idő próbáját.

Elöljáróban
Vannak, akik azt gondolják, hogy a Bibliát nehéz megérteni, ráadásul
unalmas is. Általánban azok véleménye ez, akik még soha sem nyitották ki,
így fosztva meg magukat az örömtől, a vigasztól, a békétől, és valószínűleg
az örök üdvösségtől is. Jézus azt mondta: „Nem csak kenyérrel él az ember,
hanem minden igével, amely Isten szájából származik (Mt 4:4). Jézusnak
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igaza van. Ő is úgy tapasztalta, a Szentírás segít, hogy ellenálljon az ördögnek, hogy megismerje az Atyja akaratát. Nálunk sincs ez másképp.

Elgondolkodtató
1. A Biblia a legnagyobb könyvsiker és a legolvasottabb könyv a világon. Miért?
Válaszol az emberi szív legmélyebb vágyára, amely szeretetre vágyik, és
tartozni akar valakihez.
2. A keresztények hisznek abban, hogy a Biblia ihletett könyv. Miért?
Befolyása emberi életeket változtat meg. Jövendölései sorra beteljesednek. Megtalálható benne Isten válasza a legnyugtalanítóbb emberi problémákra. Megmutatja, hogyan nyerhetnek üdvösséget a bűnösök.
3. Minden korban voltak emberek, akik készek voltak meghalni a Bibliáért. Miért?
Mert a Biblia mutatja be Isten szeretetét az emberiség iránt, amely Jézusban lett megkérdőjelezhetetlenné. A keresztények szeretik Jézust, és igyekeznek kifejezni iránta való szeretetüket és hűségüket. Végtelenül boldoggá
teszi őket az Istennel való közösség bizonyossága.
4. Sokakat nem érdekel még a bibliaolvasás sem. Miért?
Túl sok időt rabolna el tőlük. A rendelkezésre álló idejükben viszont a
maguk módján szeretnék jól érezni magukat. Sokan gondolják úgy, hogy a
vallás csak akadályt jelent saját terveikre nézve. A Biblia arra hív: „Érezzétek és
lássátok, hogy jó az Úr!” (Zsolt 34:9). E tapasztalat nélkül kevesebb az ember.
5. Az emberek egy része sokat foglalkozik a Bibliával, kutatja, tanulmányozza. Miért?
Mert Jeremiás prófétához hasonlóan felfedezték, hogy a Biblia vidámságot és szívbeli örömöt szerzett nekik (Jer 15:16). Minél többet tanulmányozzák azt, annál nagyobb megelégedettséget és elragadtatást tapasztalnak.
Semmi sem szerez nekik nagyobb gyönyörűséget, mint azok az órák, amelyeket az Ige szerzőjével töltenek.
Ha megismered az Urat az Ige tanulmányozása által, bölcsességre
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tehetsz szert; mint pl. a hegyi kecske. Talán furcsa a hasonlat, de mindjárt
megérted: Egy hegymászó a veszélyes hegyekben túrázott, a fahatár felett,
és próbált áthaladni egy hóval fedett gleccseren. Jégcsákányt és köteleket
használva óvatosan kúszott a meredek emelkedőn. Hirtelen arra lett figyelmes, mintha pára törne ki az alatta függő falból. Korábbi tapasztalatai
alapján tudta, hogy ez az első jele a lavinának.
Ugyanabban a pillanatban meglátott egy hegyi kecskét, amint a közeli
gerincen legelt. Az állat megállt, figyelt, és nagy marja reszketett a fehér
szőr alatt. Ő is felismerte a veszélyt, hogy futni kell. Azonnal felugrott egy
jégfalra, felmérte a helyzetet, és elvágtatott a helyszínről. A hegymászó tudta, hogy a vadkecskék jól ismerik a hegyeket. Az egyetlen biztonságos megoldás számára, ha követi az állatot. Ha van menekülési út, a kecske tudja.
Odafutott a jégfalhoz, belevágta a jégcsákányát a kecskepata nyomába, és szinte fellökte magát az útra. Olyan párkányzatok és kapaszkodók
tűntek fel előtte, amelyekre nem is gondolt volna. Felküzdötte magát a stabil sziklára, amikor hallotta a borzalmas dörejt, ahogy a lavina elborította
az ösvényt, amelyet pillanatokkal azelőtt hagyott el. A kecske ébersége és
bölcsessége mindkettőjük életét megmentette.
Ahogy egyre jobban és jobban megismered a Bibliádat, Isten üzenetet
fog küldeni a szükséghelyzetekben, hogy képes legyél elmenekülni Sátán
kísértései elől.

Gyakorlati alkalmazás
1. Mit tesz az emberrel a Biblia tanulmányozása?
2Tim 3:15: „Mivel gyermekségedtől _______________________________ a
szent ______________________, amelyek _______________________tehetnek
téged az __________________________________ a _____________________
______________vetett ___________________ által.”
2. Milyen következetes jelentést adnak a Biblia írói írásaik valódi forrásáról?
2Sám 23:2: „Az ___________________ _______________________ beszélt
általam, az ő ____________________________volt _____________________.”
Mik 3:8: „Engem azonban ________________________ az _____________
____________ __ _________________________.”
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ApCsel 28:25: „Helyesen szólt a ___________________________________
______________________ Ézsaiás _____________________ által atyáitokról.”
3. Hogyan összegezte Pál a Szentírás hasznosságát saját tapasztalataira
és tanulmányaira alapozva?
2Tim 3:16: „A ______________________ Írás _________________________
_________________________, és hasznos a __________________________, a
____________________________, a _________________________________ az
igazságban való ______________________________.”
4. Hogyan lépett kapcsolatba Isten a Biblia íróival?
4Móz 12:6: „Ha van az Úrnak prófétája köztetek, azzal ________________
ismertetem meg magam, ___________________ beszélek hozzá.”
1Sám 9:15: „Az Úr pedig ezt _____________ ____ Sámuelnek egy nappal
Saul érkezése előtt.”
5. A Krisztus életében teljesedett próféciák milyen példáit találjuk Ézsaiásnál?
Ézs 53:3: „ _________________ volt és emberektől ___________________.”
Ézs 53:5: „Pedig a _________ __________ miatt kapott sebeket, ________
______________ miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy __________________
békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.”
Ézs 53:8: „Népe _______________________________ miatt éri a büntetés.”
Ézs 53:12: „A bűnösök közé _________________________________, pedig
sokak ___________________ vállalta magára, és _______________________
a bűnösökért.”
6. Melyik három szó gyakori ismétlésével fejezte ki Jézus, hogy elfogadja
a Biblia tekintélyét?
Mt 4:4, 7, 10: „________________ __________________ ______________.”
7. Melyik volt fontosabb a zsidók számára Krisztus napjaiban: a hagyomány vagy az Írás tekintélye? (Mk 7:7-9)
__________________________________________________________________
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8. Mit mondott Jézus azokról, akik nem fogadták el a próféták szavait?
Lk 24:25: „Akkor ő így szólt hozzájuk: Ó, ti ___________________________!
Milyen rest a ___________________ arra, hogy ___________________ elhigygyétek, amit megmondtak a próféták!”
9. Hogyan lehetséges megértenünk és áldást nyernünk egy olyan
könyvből, amelyet 39 különböző író mintegy 1500 éven keresztül írt?
1Kor 2:10: „Nekünk pedig _________________________________________
Isten a _________________________ által; mert a _______________________
___________________ megvizsgál, még _______________________________
________________________ is.”
Pál azt mondja, hogy „nem emberi ________________________________
_______________ tanult _______________, hanem a __________________ jött
tanítással, a _________________ dolgokat a lelki embereknek magyarázva”
(1Kor 2:13) beszél.
Bár a Bibliát 39 különböző szerző írta, mindnyájukat ugyanaz a Szentlélek ihlette. A Szentlélek a bibliai igazságok szerzője és kijelentője, aki ma is
szól hozzánk az Írás által.
10. Mit mondott Jézus a Biblia tekintélyéről és arról, hogy bizonyságot
tesz életéről és szolgálatáról?
Jn 5:39: „Ti azért kutatjátok az _____________________________________,
mert azt gondoljátok, hogy azokban van az ___________________________
_________________________: pedig azok ______________________________
______________ _____________________________.”
Jn 5:46: „Mert ha hinnétek ________________________________________,
_____________________ nekem: mert énrólam ______________________ ő.”

Kulcsszavak
Imád: tisztelettel tekint rá, hódol neki.
Isteni inspiráció: Isten által sugallt, isteni befolyás alapján előálló.
Tévedhetetlen: abszolút megbízható.
Látomás: isteni kinyilatkoztatás, időnkét a jövőre vonatkozik.
Telített: alaposan betöltve valamivel.
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A különbség
Ateista: aki tagadja vagy nem hiszi Isten létezését (kételkedő).
Agnosztikus: aki azt tartja, hogy Istent nem ismerjük és nem is ismerhetjük meg (az objektív világ megismerhetőségét kétségbe vonó filozófiai
irányzat).
Keresztény: aki elfogadja Jézus Krisztust mint Üdvözítőjét, és szemlélteti
az életével Krisztus tanításait.

Õszintén hiszem
A Biblia tele van „igen nagy és becses ígéretekkel”. Mennyire értékelem
őket, mennyiben élek velük?
Egy rongyos öregember egy tárgyat nézegetett a kezében, majd elindult az ékszerbolt ajtaja felé. Megállt, tapogatta a csiszolatlan követ, miközben ezt motyogta magában: – Nem kerül semmibe megkérdezni. Olyan régen ott hever már az otthonomban. Még az is kiderülhet, hogy ér valamit.
Összeszedve a bátorságát elindult, tétovázott egy kicsit, végül benyitott
az ajtón. Az ékszerész rámosolygott. – Miben segíthetek?
– Az apám fiatal korában találta ezt a vörös követ. Anyám betette a bőröndömbe. Azóta ott van a házamban. A gyerekek játszottak vele. A kislányomnak segített, hogy könnyebben kijöjjön a foga. Egy patkány behúzta
egy lyukba, de megtaláltam. Sok nehéz évet éltünk meg a kővel együtt, és
most megkísértett, hogy lássam, van-e valami értéke, csak valahogy nehéz
megválni tőle. Olyan régen ott van már a családunknál. Gondolja, hogy érdemes lenne kezdeni vele valamit?
A tapasztalt kézműves percekig tanulmányozta a követ. Azután azt
mondta: – Uram, az ön köve nem egy közönséges kődarab. Ez egy galambvérrubin.
A régi kő egy hibátlan, tökéletes, majdnem huszonnégy karátos rubinnak bizonyult. Tökéletes színekkel és szerkezettel – szép, tiszta, telve vörös
tűzzel, mintegy 250 000 dollár értéket képviselve.
Az idős ember és a családja éveken keresztül küzdött a szegénységgel,
a nélkülözéssel. Mindvégig ott volt a polcukon az, ami megváltoztathatott
volna mindent. De nem ismerték az értékét.
Neked is van egy kincsed az otthonodban: a Biblia, telve drága szavak-
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kal a világegyetem Istenétől. Értékes ígéretek vannak a kezedben, amelyek
megváltoztathatják az életedet és megoldhatják a problémáidat. Ne tégy
úgy, mint az öregember, használatlanul hagyva, amikor annyira nagy szükséged lenne rá!
Gondold át alaposan az alábbi kijelentéseket! Ha valamelyikkel
egyetértesz, jelöld meg a mondat előtti négyzetet!
 Hiszem, hogy a Biblia egy szerető Istent mutat be, aki vágyik arra,
hogy közösségre lépjen velem, bár gyakran elfelejtkezem róla, és saját utamat járva teszem a dolgaimat.
 Hiszem, hogy Isten szent embereit ugyanaz az üzenet lelkesítette,
amelyet az én Bibliámba is megtalálok.
 Hiszem, hogy ahogy jobban megismerem Őt az Ige olvasása által,
kevésbé érzem magam feszültnek és boldogabb leszek.
 Ezután időt fogok találni naponta a Biblia olvasására, hogy jobban
megismerjem Jézust.

Imádságom
Drága Atyám!
Köszönöm a Bibliát, amely kijelenti szeretetedet és akaratodat életemben.
Adj nyitott szívet, hogy megértsem, mit olvassak, hogy vágyjak a neked
való engedelmességre, és akarjak másoknak is beszélni rólad. Add, hogy
tudjak akaratod szerint válaszolni, amint Szentlelked készteti a szívemet az
igazság által. Bár el tudnám rejteni a gondolataidat a szívemben, és lennék
egyre hasonlóbb Jézushoz! Az Ő drága nevében kérlek. Ámen.
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