
Az élet Jézussal

SZOM BAT DÉL UTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 31:25; Máté 6:14-15; 25:34-46; 
26:36-44; Márk 1:21-35; Lukács 4:31-42

„Ma rad ja tok én ben nem és én is ti ben ne tek. Mi kép pen a szõ lõ ves  szõ nem te -
rem het gyü möl csöt ma gá tól, ha nem ha a szõ lõ tõ kén ma rad; ak kép pen ti sem,
ha nem ha én ben nem ma rad tok” (Jn 15:4).

Az el múlt évek ben vizs gá la tok kal bi zo nyí tot ták, hogy a val lá sos ság, a hit, a lel -
ki élet, az ima, a meg bo csá tás, a re mény és az is ten tisz te le te ken va ló rész vé tel jó -
té ko nyan hat az egész ség re – be le ért ve a men tá lis egész sé get is. Szá mos ki emel -
ke dõ tu do má nyos ki ad vány ban be szá mol tak a val lá sos hit és a szel le mi, ér zel mi
jó lét kap cso la tá ról. Mi cso da „meg le pe tés”! Eb ben nincs sem mi va rázs lat. A hit
té nye zõ je azon ban csak azok nál hoz szá mot te võ ered ményt, akik õszin tén el kö -
te lez ték ma gu kat a val lá si el vek mel lett. Montagu Barker pszi chi á ter, a val lás és
a men tá lis egész ség kap cso la tá nak szak ér tõ je ál lít ja, hogy a hit élet vé del met je -
lent het a lel ki be teg sé gek kel szem ben, de csak ab ban az eset ben, ha a hí võk erõs
el kö te le zett sé get vál lal nak el ve ik mel lett. El len ke zõ eset ben a val lás bûn tu da tot
ger jeszt het, és így ér zel mi, lel ki és vi sel ke dés be li za va rok hoz ve zet het. 

Ezen a hé ten Jé zus ra, iga zi Pél da ké pünk re te kin tünk, hogy meg ta nul juk: ho -
gyan erõ söd he tünk meg a hit ben. Az Õ éle tét vizs gál va és ve le szo ros kap cso -
lat ban ma rad va ki ala kít hat juk a lel ki nö ve ke dés szi lárd me cha niz mu sát, ami
már ön ma gá ban is jobb men tá lis egész ség hez ve zet het. Imád ság, bib lia ol va sás,
áhí tat, meg bo csá tás, má so kért vég zett szol gá lat, Is ten irán ti bi za lom – ezek kö -
ve zik ki a lel ki fej lõ dés hez és egész ség hez ve ze tõ biz tos utat. Ha Jé zus a Pél -
da ké pünk, nem tér he tünk tév út ra. 
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JÉZUS ÉS AZ IMÁDSÁG

Mit tud ha tunk meg Jé zus imád ko zá si szo ká sa i ról Mk 1:21-35 és Lk 4:31-42
sza ka sza i ból? Mi ért szük sé ges az ima? 

Jé zus a kapernaumi zsi na gó gá ba ment szom ba ton. A Szent írás ból ta ní tot ta az
ámul va fi gye lõ em be re ket, akik lát hat ták ha tal má nak meg nyil vá nu lá sát és azt,
amint meg gyó gyí tot ta a meg szál lott fér fit. A szer tar tást kö ve tõ en Jé zus a ta nít -
vá nyok kal együtt el ment Pé ter és And rás há zá ba, ahol meg gyó gyí tot ta Pé ter
anyó sát. Nap nyug ta kor so kan („az egész vá ros”, Mk 1:33) Jé zus kö ré gyûl tek,
és min den fé le be teg ség ben szen ve dõ ket, meg szál lot ta kat vit tek hoz zá.

„Kapernaum so ha az elõtt nem lá tott ilyen na pot. Min de nün nen a gyõ ze lem és
a sza ba du lás ki ál tá sai hal lat szot tak. Jé zus ab ba sem hagy ta a mun kát, amíg az
utol só szen ve dõ meg nem sza ba dult. Ké sõ éj sza ka lett, mi re a tö meg el osz lott,
és Si mon há zá ra csend eresz ke dett” (El len G. White: Lift Him Up. 86. o.). 

Ki me rí tõ nap ja le he tett Jé zus nak, a kö vet ke zõ reg gel még sem aludt so ká. Szük -
sé ge volt rá, hogy szo ros kap cso lat ban le gyen az Atyá val, te hát még vir ra dat elõtt
fel kelt, és egy ma gá nyos hely re ment imád koz ni. Jé zus, az Is ten Fia, aki a vi lág
kez de te elõtt már az Atyá val volt (Jn 17:5), aki te rem tet te az egész uni ver zu mot
(Jn 1:3), szük sé gét érez te an nak, hogy imád koz zon? Fi gye lem re mél tó gon do lat!
A stres  szes na pok után haj la mo sak va gyunk elo dáz ni az imád ko zást és az Is ten -
nel va ló kap cso lat ke re sé sét. Pe dig ép pen a pszi cho ló gi ai ki me rült ség per ce i ben
van a leg na gyobb szük sé günk az ima és Is ten Igé je nyug ta tó bal zsa má ra! Jé zus
ezt jól tud ta, és kö vet ke ze te sen ápol ta az Atyá val va ló szo ros kap cso la tot. Ha ne -
ki szük sé ge volt er re, men  nyi vel in kább igaz ez ránk! Az ima a jó köz ér zet és
men tá lis egész ség fon tos kel lé ke. Sok min dent nem lá tunk tisz tán az imád ság gal
és ha tá sá val kap cso lat ban, mint ahogy azt sem tud juk, mi ért és mi lyen mó don
hasz nál. Egy azon ban biz tos: Jé zus imád ko zás ra biz tat (Lk 18:1; 21:36; Róm
12:12). Ki ne érez te vol na lel ki és szel le mi jó ha tá sát an nak, ami kor az Igét ol -
vas va és imád koz va az Úr nál idõ zött? Nem kell ah hoz meg fej te nünk az ima tit -
ka it, hogy tud juk, men  nyi re fon tos az Is ten nel va ló szo ros kap cso lat hoz. 

Mi lyen az ima éle tünk? Men  nyi idõt töl tünk az Ige ol va sá sá val? Mi vel te -
het nénk az áhí ta tunk ide jét tar tal ma sab bá, gaz da gab bá, hogy va ló ban
meg vál toz zon tõ le az éle tünk? Fon tos a bib lia ol va sás ra és az imád ság ra
szánt idõ, de nem csak az idõ tar tam szá mít. Még mi re van szük ség? 
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ISTENTISZTELET ÉS A GYÜLEKEZET KÖZÖSSÉGE

Szom ba ton ként Jé zus rend sze rint el ment a zsi na gó gá ba (Lk 4:16). Pél dá ja a kö zös -
ség vo nat ko zá sá ban is kö ve ten dõ. Nem bib li kus a „ma gá nyos hí võ” (az egy ház tes -
té tõl el kü lö nü lõ hí võ) fo gal ma. Még ha al kal man ként ta lá lunk is rá pél dát a Bib li -
á ban, ak kor sem mond hat juk, hogy ez Is ten ter ve sze rint va ló. A Szent írás egé szé -
ben azt lát hat juk, hogy Is ten né pe kö zös sé get, egy más sal ös  sze han gol tan dol go zó
cso por tot al kot, akik egy más, sõt az egész gyü le ke zet ja vá ért fá ra doz nak.

Mit tud ha tunk meg 1Kor 12:12-31; Ef 4:15-16 ver se i bõl az egyes hí võk
sze re pé rõl és he lyé rõl a gyü le ke zet ben?

Ér de kes mó don az utób bi évek so rán el is mert ta nul má nyok ki mu tat ták, hogy
aki rend sze re sen jár is ten tisz te le tek re és részt vesz ilyen al kal ma kon (szem ben
az zal, aki nem), az:

� ki sebb va ló szí nû ség gel lesz va la mi lyen szer rab ja;
� sze xu á lis té ren fe le lõs ség tel jes eb ben vi sel ke dik;
� ke vés bé bo nyo ló dik ve szé lyes, koc ká za tos te vé keny sé gek be;
� na gyobb va ló szí nû ség gel eti ku san jár el az üz le ti és mun ká val kap -

cso la tos dol ga i ban;
� tar tal ma sabb tár sa dal mi kap cso la to kat és cso port tá mo ga tást él vez;
� va ló szí nû leg jobb lesz az ön ér té ke lé se és a tel je sít mé nye;
� va ló szí nû leg job ban el vi se li a vesz te sé ge ket (kö zel ál lók ha lá la, sze -

ren csét len sé gek, egész ség ügyi komp li ká ci ók stb.);
� va ló szí nûbb, hogy po zi tív ér zel me ket táp lál (sze re tet, meg bo csá tás,

meg elé ge dett ség stb.);
� ki sebb esél  lyel „dé del get” ne ga tív ér zel me ket (bûn tu dat, fé le lem, el -

len sé ges ke dés, ha rag stb.).

Sok ál dás for rá sa le het, ha az em ber egy gyü le ke zet hez tar to zik. Az ilyen kö -
zös ség gyó gyí tó ha tá sa egy aránt jót tesz a test nek és a lé lek nek. Igaz, idõn ként
prob lé mák is ki ala kul nak, ami mi att né me lyek meg ke se red ve, ha rag gal tá voz -
nak. Leg több ször azon ban mind azok, akik vé gig küzd ve meg old ják prob lé má i -
kat, a gyü le ke zet ben olyan tá mo ga tást, kö zös sé get és bá to rí tást ta lál nak, amit
má sutt nem kap ná nak meg. Gon dol junk csak ar ra, mi lyen le het ne a gyü le ke zet,
ha min den tag ja meg szív lel né Pál ta ná csát: „Egy más ter hét hor doz zá tok, és úgy
tölt sé tek be a Krisz tus tör vé nyét” (Gal 6:2)!
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MEGBOCSÁTÁS

„Atyám! bo csásd meg né kik; mert nem tud ják mit cselekesznek” (Lk 23:34).

Mi lyen erõ tel jes üze ne te van Jé zus sza va i nak Mt 6:14-15 ver se i ben? Mi re
mu tat rá, ami min den em ber szá má ra örök re szó ló kö vet kez mé nyek kel jár? 

Jé zus imád koz ni ta ní tot ta kö ve tõ it: „És bo csásd meg a mi vét ke in ket, mi kép pen
mi is meg bo csá tunk azok nak, akik el le nünk vét kez tek” (12. vers). Majd pe dig
hang sú lyoz ta, hogy ha nem kí vá nunk meg bo csá ta ni, Is ten sem fog meg bo csá -
ta ni ne künk. Ré misz tõ gon do lat. Vég té re is, mind bû nö sök va gyunk, te hát
szük sé günk van az is te ni bûn bo csá nat ra. Ezért mind an  nyi unk nak meg kell ta -
nul nunk meg bo csá ta ni, ha sze ret nénk, hogy az Úr is meg bo csás son ne künk. A
meg bo csá tás azért olyan fon tos, mert a kap cso la tok meg õr zé sé nek és hely re ál -
lí tá sá nak alap ve tõ fel té te le. Az Úr jól tud ja, mi lyen fáj dal mas a bûn ter he, ami -
tõl csak a meg bo csá tás ré vén le het meg sza ba dul ni – az ál tal, amit Is ten tõl ka -
punk és amit má sok nak adunk. A meg bo csá tás igen so kat se gít, nem csak an -
nak, aki kap ja, ha nem an nak is, aki ad ja. Ha va la ki nagy lel kû en en ged a má sik -
nak, az kö ze lebb ke rül Is ten hez, és ez a jel lem fej lõ dé sét is se gí ti. 

A nem rég el vált há zas fe lek kö ré ben vég zett fel mé rés ha tá ro zott kü lönb sé get
mu ta tott azok kö zött, akik haj lan dó ak vol tak meg bo csá ta ni, ill. akik et tõl el zár -
kóz tak. Az Iowa Egye te men Mark Rye fel vet te a kap cso la tot 199 el vált sze -
méllyel a kör nyék egye dül ál ló it tö mö rí tõ szer ve ze tek bõl, va la mint olyan egy -
há zi cso por tok ból, ame lyek az el vál tak fel épü lé sé hez nyúj ta nak tá mo ga tást.
Nem okoz meg le pe tést az ered mény, mi sze rint jobb men tá lis egész ség ben van -
nak azok, akik haj lan dó ak vol tak meg bo csá ta ni ko ráb bi há zas tár suk nak. Az et -
tõl el zár kó zók kal ös  sze ha son lít va azt ta pasz tal ták, hogy aki meg bo csá tott, an -
nak jobb a köz ér ze te és a hit élet ében meg elé ge det tebb, va la mint ke vés bé jel -
lem zõ rá a ha rag vagy a de pres  szió. Ez egy ál ta lán nem el szi ge telt ta pasz ta lat.
Az el múlt év ti zed ben vég zett ku ta tá sok egy ér tel mû ek. A meg bo csá tás csök -
ken ti a de pres  szió, az ag go da lom szint jét, ja vít az em ber én ké pén és ál ta lá nos
ér zel mi jó lé tén. Ös  sze fog lal va te hát, a meg bo csá tás sok szem pont ból hasz nos,
a ne hez te lés vi szont test nek-lé lek nek egy aránt ár tal mas.

Ho gyan kö vet het jük Pál ta ná csát? „El szen ved vén egy mást és meg bo csát -
ván köl csö nö sen egy más nak, ha va la ki nek va la ki el len pa na sza vol na; mi -
kép pen a Krisz tus is meg bo csá tott nék tek, ak kép pen ti is” (Kol 3:13).
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SZOLGÁLAT

A He ted na pi Ad ven tis ta Egy ház vi lág mis  szi ós erõ fe szí té se i nek tör té nel mi leg két
fõ irá nya van: ta ní tás/pré di ká lás és gyó gyí tás/se gít ség nyúj tás. Ez volt Jé zus szol -
gá la tá nak is a két fõ te rü le te (Mt 9:35; ApCsel 10:38). A vi lág kü lön bö zõ pont ja in
az ad ven tis ták az egész ség ügyi és hu ma ni tá ri us mun ká juk ré vén vál tak is mert té. E
fon tos ága za tok azon ban sok fe lé elég gé el in téz mé nye sed tek. Eb bõl kö vet ke zõ en
az át la gos gyü le ke ze ti tag nem tud köz vet le nül be kap cso lód ni szol gá la ta ik ba. Van -
nak, akik anya gi tá mo ga tást ad nak in kább, má sok en ge dik, hogy hi va tá sos szak -
em be rek vé gez ze nek ha son ló fel ada to kat. Olya nok is akad nak saj nos, akik kö zöm -
bö sen te kin te nek mind er re. Vég ered mény ben azon ban so kan nem kap cso lód nak
be köz vet le nül a se gí tõ szol gá lat ba, és így sok ál dás ból ma rad nak ki. 

Mi ért? Azért, mert az em ber ál dá sá ra szol gál, ha se gít an nak, aki ép pen szük -
sé get lát. A rá szo ru lók nak, be te gek nek köz vet le nül nyúj tott se gít ség vagy má -
sok prob lé má já nak fi gyel mes meg hall ga tá sa egy sze rû nek tûn het, még is óri á si
ál dást nyer, aki ezt a szol gá la tot vég zi. Van ben nünk va la mi, amit a bûn hat ezer
éve sem tu dott ma ra dék ta la nul ki tö röl ni, ami ért tel jes nek érez zük az éle tün ket,
ami mi att jó ér zés sel tölt el, ha má sok se gít sé gé re le he tünk. 

Mit ta ní tott Jé zus Mt 25:34-46 ver se kig ter je dõ sza ka szá ban? Mit je lent ez
Ef 2:8-9 fé nyé ben?

Az üd vös sé get nem le het cse le ke de tek kel el nyer ni, hi szen ha úgy len ne, sen ki
sem üd vö zül het ne. A meg vál tás egye dü li út ját Is ten ke gyel me je len ti, ami Jé zus
ér tünk vál lalt ál do za tá ban nyil vá nult meg. Vi szont ha el fo gad juk Is ten ke gyel -
mét, eb bõl jó  cse le ke de tek fa kad nak, és e tet te ink mu tat ják, hogy va ló ban az Úr -
ral já runk. Ha tud juk, hogy Jé zus már meg vál tott, en nek köz vet len kö vet kez mé -
nye ként je lent kez nek jó tet te ink – Jé zus ér tünk vég be vitt tet tei ered mé nye ként.
A cse le ke de tek a meg vál tás ter mé sze tes kö vet kez mé nyei, nem pe dig esz kö zei.
Élet be vá gó an fon tos ezt a lé nye ges kü lönb sé get min dig vi lá go san lát ni. 

Nem va gyunk bol do gok, meg elé ge det tek? En nek a leg va ló szí nûbb oka az
le het, hogy túl sá go san so kat fog lal ko zunk ma gunk kal. Kap cso lód junk be
va la mi lyen for má ban a se gít ség nyúj tás ba, és fi gyel jük meg, mi tör té nik!
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REMÉNYSÉG ÉS BIZALOM ISTENBEN

„Le gye tek erõ sek és bá tor szí vû ek mind, akik az Úr ban re mény ked tek” (Zsolt
31:25, új prot. ford.)! Mi lyen okunk van ar ra, hogy az Úr ban re mény ked jünk?

Vizs gá la tok iga zol ják, hogy a lel ki egész ség szem pont já ból dön tõ té nye zõ a re -
mény ség. Pél dá ul sok kal na gyobb a re mény ke dõ tú szok túl élé si esé lye. A re -
mény óri ás haj tó erõ, a szel le mi és fi zi kai ki tar tás for rá sa. A leg több de pres  szió
el le ni ke ze lés ered mény re ve zet azok nál a be te gek nél, akik hi szik, hogy je len tõ -
sen ja vul hat ke dély ál la po tuk és le het se gí te ni raj tuk. Gyak ran azo kat kí noz za
de pres  szió és ag go da lom, akik nek az élet szem lé le te pes  szi mis ta, akik ál lan dó an
ka taszt ró fá tól tar ta nak és nem re mény ked nek. Óri á si vál to zást ered mé nyez het a
lel ki szem lé let mód ban, ha az em ber meg ta nul a re mény ség re épí te ni.

Itt azon ban sok kal több rõl van szó, mint ami kor az em ber ál ta lá nos ság ban vé -
ve re mé li, hogy bár mi lyen ne héz ség gel is kell jen szem be néz nie, vé gül majd jó -
ra for dul a hely zet. A val lá si ér te lem ben vett re mény ség a vé ges dol gok sík ja
fö lé emel ked ve az örök ké va ló ság ra össz pon to sít. Olyan va ló sá gok ra, igaz sá -
gok ra és ígé re tek re mu tat, ame lye ket a vi lág ön ma gá ban és ön ma gá tól so sem
kí nál hat. Ez olyan re mény ség, amit a Te rem tõ Is ten ben ta lál ha tunk, aki egye -
dül ké pes meg ad ni azt, amit a vi lá gon más nem kí nál hat fel. 

Mt 26:36-44 sza ka szát ol vas va mit ta nul ha tunk Jé zus pél dá já ból az Is ten
irán ti bi za lom ról még a ret te ne tes idõk ben is? 

Ez a rész a Meg vál tó csüg ge dé sét mu tat ja be. Gon do san meg vá lasz tott sza vak ír -
ják le Jé zus fáj dal mas ér zé se it, gyöt rõ dé sét, fe let tébb nagy szo mo rú sá gát. A mé -
lyen le súj tott Meg vál tó, aki re nem fi gyel tek oda a ba rá tai, nem csak térd re bo rult,
ha nem arc ra es ve kér te az Atyát, hogy kön  nyít sen hely ze tén. Nem ér zett eny hü lést,
így új ból és új ból kér te az Atyát. Fi gyel jük meg azon ban: min den al ka lom mal hoz -
zá fûz te ké ré sé hez, hogy le gyen meg Is ten aka ra ta. Vég sõ so ron Jé zus az Atyá ba
ve tet te tel jes bi zal mát. Füg get le nül at tól, hogy mi fog tör tén ni, az Is ten elõt ti tel jes
meg haj lás ra tö re ke dett. Ez jel le mez te Jé zust, és ne künk is ha son ló an kell ten nünk. 

Kön  nyû bíz ni az Úr ban, ha min den jól megy; de ho gyan ta nul ha tunk
meg ne héz sé gek kö zött is bíz ni ben ne? Ho gyan te he tünk szert olyan bi -
za lom ra, ami ak kor is ren dü let len ma rad, ha imá ink ra nem a kí ván sá -
gunk sze rin ti vá laszt kap juk?
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Egyé ni leg kell meg hall gat nunk Õt, aki a szív hez szól. Mi kor min den más
hang el csi tul, s nyu god tan vá ra ko zunk elõt te, a lé lek csend je még ért he tõb bé te -
szi Is ten hang ját. Õ int: ’Csendesedjetek és is mer jé tek el, hogy én va gyok az Is -
ten’ (Zsolt 46:11)! Egye dül itt ta lá lunk iga zi nyu gal mat. Ez a gya kor la ti fel ké -
szü lés min den ki nek, aki Is te nért mun kál ko dik. A ro ha nó tö meg kö ze pet te, az
élet fe szült sé gé ben, az in ten zív mun ká ban a vi lá gos ság és bé ke lég kö re len gi
kö rül az így fel fris sült lel ket. Az élet jó il la tot le hel, is te ni erõ nyi lat ko zik meg,
mely el éri az em be ri szí ve ket” (El len G. White: Jé zus éle te. Bu da pest, 1989,
Ad vent Ki adó. 302. o.).

„Min den fény su gár, amit má sok ra ve tí tünk, vis  sza tük rö zõ dik sa ját szí vünk re.
A szo mor ko dók nak mon dott min den ked ves, együtt ér zõ szó, az el nyo mot ta -
kon se gí tõ min den tett, az em ber tár sa ink szük ség le te i nek ki elé gí té sét cél zó
min den aján dék, amit Is ten di csõ sé gét szem elõtt tart va adunk vagy mon dunk,
az ado má nyo zó ál dá sá ra szol gál. Akik így mun kál kod va be tart ják a men  nyei
tör vényt, Is ten el is me ré sé ben ré sze sül nek majd. A má so kért vég zett jó  cse le ke -
de tek örö me fel üdí ti az em ber ér zé se it, és ez vé gig fut az ideg rend sze ren, pezs -
dít ve a vér ke rin gést, erõ sít ve a lel ki és fi zi kai egész sé get” (El len G. White:
Testimonies for the Church. 4. köt. 56. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Mi lyen ha tá sa volt az imá nak és a Bib lia ta nul má nyo zá sá nak az Úr -

ral va ló kap cso la tunk ra? Mi lyen lel ki kö vet kez mé nyek kel jár na, ha
ab ba hagy nánk? Fo gal maz zuk meg, hogy mit je len te nek ezek a dol -
gok ne künk, és mi ért olyan fon to sak a hit éle tünk szem pont já ból!

2. Mi lyen a ta pasz ta la tunk sa ját gyü le ke ze ti kö zös sé günk kel? Mit és
ho gyan ja vít hat nánk raj ta? Mit te het nénk a ta gok kal együtt azért,
hogy min den ki jól érez ze ma gát, aki be lép, min den kit sze re tet tel fo -
gad ja nak, és bár ki meg is mer hes se ott az üd vös ség és a je len va ló
igaz ság üze ne tét? Me lyek a gyü le ke ze tünk erõs sé gei, és mely te rü le -
te ken kel le ne fej lõd nünk? 

3. Mi a sa ját ta pasz ta la tunk a meg bo csá tás sal – amit adunk és ka -
punk? Mit is mer tünk már fel, ami vel se gít he tünk azok nak, akik
még nem ta nul tak meg meg bo csá ta ni?

4. Te gyük fel, hogy va la ki hoz zánk for dul: „Hi szek Is ten ben, Jé zus -
ban, az üd vös ség ben, de kép te len va gyok hit ben jár ni. Nem tu dok
bíz ni Is ten ben.” Mi lyen gya kor la ti ta ná csot ad nánk ne ki?
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MEGNYUGTATÓ VÁLASZOK

„Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az
én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál” (Ézs 55:9).

„El gon do lá sa ink nem min dig es nek egy be Is ten terveivel… A sze re tõ,
gon dos ko dó Is ten tö rõ dik ve lünk, és job ban ért min ket, mint ahogy ön ma -
gun kat ért jük, ezért nem en ge di, hogy csak a sa ját vá gya ink ki elé gí té sét
végezzük… Ter ve ink sok szor azért men nek füst be, hogy az Úr ter vei tel je -
sül je nek, ame lyek iga zán az ér de kün ket szolgálják…

Az örök élet ben nyil ván va ló vá vál nak majd a tit kok, ame lyek mi att itt
bos  szan kod tunk vagy csa lód tunk. Meg fog juk lát ni, hogy leg na gyobb ál dá -
sa ink kö zé tar toz nak azok az ese tek, ame lye ket mi vá lasz nél kül ma radt
imák nak és csa ló dá sok nak vél tünk.

Nem va gyunk még lel ki leg an  nyi ra éret tek, hogy meg ért het nénk Is ten
tit ka it. Ám ami kor majd a men  nyei csa lád tag jai le he tünk, e rej té lyek fel tá -
rul nak elõttünk… Ak kor az Úr sok min dent fel fed elõt tünk, meg ma gya ráz
olyan kér dé se ket, ame lyek rõl most hallgat… A Gond vi se lés út jai vi lá gos sá
vál nak, Krisz tus ál tal meg ért het jük a ke gye lem tit ka it. Ma gya rá za tot ka punk
ar ra, amit most nem tu dunk fel fog ni, ami ne he zen ért he tõ. Meg lát juk majd a
ren det ab ban, ami most meg ma gya ráz ha tat lan nak tû nik; a böl cses sé get
mind ab ban, amit Is ten vis  sza tar tott; a jó sá got és a ke gyel met ab ban, amit
meg adott ne künk. Az igaz ság fel tá rul elõt tünk, sem mi nem ma rad homály-
ban… Szí vünk re pes ni fog az öröm tõl. Örök re vé ge lesz a küz del mek nek, és
a ne héz sé gek meg ol dód nak. 

Az el jö ven dõ vi lág ban meg ér tünk majd min dent, amit ed dig nem lát tunk
tisz tán Is ten gond vi se lés ét il le tõ en. A ne héz kér dé sek re ma gya rá za tot ka -
punk. A ke gye lem tit kai ki bon ta koz nak elõt tünk. Ahol most vé ges el ménk -
kel csak ku sza sá got és tel je sü let len ígé re te ket lá tunk, ott a leg tö ké le te sebb és
leg szebb har mó ni át fe dez het jük majd fel. Be fog juk lát ni, hogy a vég te len
sze re tet ren del te el azo kat a ta pasz ta la to kat, ame lyek a leg ne he zebb nek tûn -
tek. Ki mond ha tat lan öröm mel tölt el, ha majd min den ben fel is mer jük Is ten
gyön géd gon dos ko dá sát, aki min den dol got a ja vunk ra for mált” (El len G.
White: Maranatha. 322. o.).
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