
Érzelmek

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 13; Lukács 19:41-44; 
János 16:20-24; Galata 5:22; Kolossé 3:12-14 

„Bi zony, bi zony mon dom nék tek, hogy sír tok és jaj gat tok ti, a vi lág pe dig örül:
ti szo mor kod tok, ha nem a ti szo mo rú ság tok öröm re for dul” (Jn 16:20).

Az em ber sze mé lyi sé gé nek fon tos ré szét ké pe zik az ér zel mek. Nagy erõ vel sar -
kall hat nak akár jó ra, akár rossz ra, te het nek bol dog gá vagy szo mo rú vá, vált hat -
nak ki fé lel met vagy örö met. 

A „po zi tív” ér zel mek hoz zá já rul nak a meg elé ge dett ség hez és a jó köz ér zet hez,
a „ne ga tív” ér zel mek ál ta lá ban fáj dal mat és gyöt rel met vál ta nak ki. Míg az elõb -
bi ek a szel le mi egész sé get erõ sí tik, ad dig az utób bi ak hos  szan tar tó ha tá sá ra vi -
sel ke dés be li és a kap cso la to kat érin tõ prob lé mák ala kul hat nak ki. Te hát az ér -
zel mek fon tos sze re pet ját sza nak ál ta lá nos köz ér ze tünk ben. Bár Is ten azt akar ja,
hogy él vez zük a po zi tív ér zel mek elõ nye it, a bûn mi att gyak ran ta pasz tal juk a
ne ga tív ér zel mek ká ros kö vet kez mé nyét. A bib li ai hõ sök sem men te sül tek az ér -
zel mi hul lám he gyek tõl és hul lám völ gyek tõl. Né me lyek nek kö zü lük si ke rült
ural kod ni ér zel mi ki len gé se i ken, má sok azon ban kép te le nek vol tak erõt ven ni
ma gu kon, és ne ga tív ér zé se ik ha tá sá ra hely te len tet tek nek en ged tek sza bad utat.

Nem egy ér tel mû és nem is köz vet len az ér zel mek és a vi sel ke dés kö zöt ti kap -
cso lat. Van nak, akik fáj dal mas ér zé se ik ha tá sá ra térd re bo rul nak és Is ten hez, az
iga zi se gít ség és tá mo ga tás for rá sá hoz for dul nak, má sok azon ban a küz del mek
kö vet kez té ben egé szen el sza kad nak a hit tõl. Ép pen ezért olyan fon tos, hogy
töb bet meg tud junk ér zel me ink rõl és az éle tünk re gya ko rolt ha tá suk ról. 
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NEGATÍV ÉRZELMEK

Ol vas suk el Sá mu el má so dik köny ve 13. fe je ze tét, ami te le van el len té tes ér zel -
mek kel. E za va ros hely zet sze rep lõi ren ge teg fi zi kai és ér zel mi fáj dal mat sza -
ba dí tot tak egy más ra. Vi sel ke dé sük nek kö vet kez mé nyei érin tet ték az egész ki -
rá lyi csa lá dot, sõt ha tot tak ké sõb bi nem ze dé kek éle té re is. 

Mit mond ha tunk a kö vet ke zõ sze rep lõk ér zel mi ál la po tá ról?

Amnon

Támár

Dá vid

Absolon

Amnon ér zé se Támár iránt nem le he tett iga zi sze re lem, in kább erõs sze xu á lis
vágy, hi szen amint el ér te cél ját, „meggyûlölé õt… fe let te igen, mert na gyobb
lõn gyû lö le te, mel  lyel gyû löl te õt, a sze re tet nél, mel  lyel õt meg sze ret te” (15.
vers). Amnonnál szél sõ sé ges ér zel me ket fi gyel he tünk meg: za bo lát lan szen ve -
dély (rá adá sul egy vér fer tõ zõ kap cso lat ban) és gyû lö let. Ilyen ér zel mi ál la pot -
ban az em ber vi sel ke dé se szin te min dig za va ros lesz, és sú lyos kö vet kez mé -
nye ket von ma ga után. Amnon „sze re te te” szin te azon nal gyû lö let be csa pott át.
Hú gát kö nyör gé se el le né re is erõ szak kal  ûz te ki szál lá sá ról.

Támár ál do zat volt. Nem en ge dett báty ja kö ze le dé sé nek, ami ki fe je zet ten in ge -
rel te Amnont. Támár a ki rály irán ti en ge del mes ség bõl szol gált báty já nak, ám
ami kor a fér fi szán dé ka vi lá gos sá vált, min dent meg tett, hogy le be szél je; fel vá -
zol ta elõt te a go nosz tett ret te ne tes kö vet kez mé nye it. Amnon vi szont el tö kél te,
hogy meg te szi, ami re haj tot ta a vágy. Nem volt haj lan dó a jó ta nács ra hall gat -
ni, vég hez vit te, amit el ter ve zett. 

Mint min den nõ, aki erõ szak ál do za ta lett, Támár is bi zo nyá ra ha ra gu dott, meg -
alá zott nak, ki hasz nált nak érez te ma gát. Va ló szí nû leg je len tõ sen csök kent az
ön ér té ke lé se is. Báty ja, Absolon sem so kat kön  nyí tett a hely ze tén, csak azt ta -
ná csol ta ne ki, hogy hall gas son az eset rõl, mi köz ben õ már ter vez te a bos  szút,
Amnon meg gyil ko lá sát. (Mel les leg, ha Amnontól meg sza ba dul, nõ az esé lye,
hogy õ ül het Izráel trón já ra.) Dá vid, az ap juk, mély ha ra got és fáj dal mat ér zett
az ese mé nyek mi att. 
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POZITÍV ÉRZELMEK

A ne ga tív ér zel mek, mint ami lyen a gyû lö let, az ag go da lom, a fé le lem, a düh,
az irigy ség és a fél té keny ség, azon na li élet ta ni re ak ci ó kat vál ta nak ki: he ves
szív do bo gás, az iz mok meg fe szü lé se, a száj ki szá ra dá sa, hi deg ve rí ték, gyo -
mor ide ges ség vagy egyéb fi zi kai tü ne tek mu tat koz nak. A ta pasz ta la tok sze rint,
ha va la ki hos  szú ide ig van ha son ló kö rül mé nyek kö zött, szív- és ér rend sze ri,
va la mint emész tõ szer vi komp li ká ci ók lép het nek fel. 

A po zi tív ér zel mi ál la pot vi szont, mint ami lyen a kö nyö rü let, a ked ves ség, az
alá zat, a sze líd ség és a tü re lem, ös  sze füg gés be hoz ha tó az ál ta lá nos jó köz ér zet -
tel, a po zi tív élet fel fo gás sal és az Is ten hez, em be rek hez fû zõ dõ op ti má lis kap -
cso lat tal. A po zi tív pszi cho ló gia – a pszi cho ló gia tu do má nyá nak nem ré gi ben ki -
fej lesz tett és szé les kör ben el fo ga dott ága – a po zi tív ér zé sek erõ sí té sét cé loz za
meg a bol dog ság el éré se, va la mint az el me be teg sé gek meg elõ zé se ér de ké ben.
Bi zo nyí tott tény, hogy egyes ne ga tív ér zé sek ápo lá sa ká ros az egész ség re és
csök ken ti az élet tar ta mot; ugyan ak kor a po zi tív hoz zá ál lás ered mé nye ként
egész sé ge seb bek le he tünk és to vább él he tünk. Más szó val: mi nél po zi tí vabb az
alap ál lá sunk, az ér zés vi lá gunk, an nál jobb ál ta lá nos egész ség nek ör vend he tünk.

Mi lyen ha tás sal le het a Lé lek gyü möl cse (Gal 5:22) az em ber élet mi nõ sé -
gé re? 

Pál sze rint mi a leg ki emel ke dõbb po zi tív ér ze lem (Kol 3:12-14)? Mit je lent
az, hogy „öl töz zé tek föl”? Mi lyen kö vet kez mé nyek kel jár, ha az em ber a
gya kor lat ban al kal maz za Pál ta ná csát?

A sze re tet több mint pusz ta ér ze lem, még is ez a leg nagy sze rûbb az ér zel mek
kö zött. Is ten a sze re tet, és ter vé ben sze re pel, hogy gyer me kei ad ja nak és kap -
ja nak is sze re te tet. Azt akar ja, hogy tud juk, mit je lent sze ret ni Is tent és Is ten
sze re te tét él vez ni. A sze re tet po zi tív ér zé sek egész so rát hoz za ma gá val, ame -
lye ket kí vá na tos vi sel ke dé si for mák ká le het ala kí ta ni. 

Ta pasz ta la tod sze rint ho gyan hat ér zel mi ál la po tod a cse le ke de te id re?
Mi ért olyan fon tos, hogy ne hoz zunk ko moly dön té se ket fel he vült ér zel -
mi ál la pot ban, akár po zi tív, akár ne ga tív ér zel mek rõl le gyen szó? 
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JÉZUS ÉRZELMI MEGNYILVÁNULÁSAI – 1. RÉSZ

Mk 8:1-3 sza ka sza sze rint a „szá na ko zás”, az az a kö nyö rü let ve zet te Jé zust,
ami kor el ter vez te, hogy en ni ad az ös  sze gyûlt tö meg nek. Sen ki más nem gon -
dolt rá, hogy mi re van szük sé ge az em be rek nek, akik há rom nap ja csak igen ke -
ve set, vagy sem mit nem et tek. Jé zus meg fi gyel te, hogy né me lyek mes  szi rõl ér -
kez tek. Tud ta, ha táp lá lék nél kül kell ha za men ni ük, ös  sze is es het nek. 

A tö me gek meg ven dé ge lé sén kí vül még mi re kész tet te Jé zust a kö nyö rü let
(Mk 1:40-41; 6:34)?

A lep rá so kat ál ta lá ban meg ve tet ték. Nem volt még egy olyan be teg ség vagy ál la -
pot, ami tõl job ban ret teg tek vol na, vagy ami re na gyobb szá na ko zás sal te kin tet tek
vol na, mint a lep ra. Min den tár sa dal mi érint ke zés bõl ki re kesz tet ték azo kat, akik et -
tõl a jól lát ha tó kór tól szen ved tek. Ál ta lá ban a szá muk ra ki je lölt te rü le ten kel lett
meg húz ni uk ma gu kat. Ha va la ki kö ze lí tett fe lé jük, han go san kel lett ki ál ta ni uk:
„Tisz tá ta lan! Tisz tá ta lan!”, így fi gyel mez tet ve az em be re ket, hogy el ke rül jék a fer -
tõ zést. Jé zus meg szán ta ezt az em bert, ezért azon nal meg gyó gyí tot ta, majd pe dig
út já ra bo csá tot ta, meg pa ran csol va ne ki, hogy sen ki nek ne be szél jen a tör tén tek rõl.
A gyógy ult be teg azon ban kép te len volt ma gá ban tar ta ni a cso dá lat ra mél tó sze re -
tet bõl fa ka dó tett hí rét, ezért el mond ta min den ki nek, aki vel csak ta lál ko zott.

Jé zus ból nem csak az vál tott ki szá nal mat, ha alap ve tõ fi zi kai szük ség le te ket
nél kü lö zõ em be re ket lá tott, ha nem az is, ha lát ta, hogy nincs, aki ve zes se, irá -
nyít sa õket, cél ta la nok. Te hát, mi e lõtt en ni adott vol na ne kik, mély sé ges lel ki
ín sé gü ket érez ve, el kezd te ta ní ta ni õket. Is ten or szá gá ról be szélt. Krisz tus kö -
nyö rü le tes sé gét lát juk Mk 9:36 ver sé ben is, ami kor Jé zus ölé be vett egy kis -
gyer me ket, be mu tat va a gye re kek irán ti sze re te tét. Meg érin tet te a be te ge ket is,
ez zel köz ve tít ve az is te ni gyó gyí tó erõt. 

Jé zus meg sze ret te a gaz dag if jút, ami kor ta lál ko zott ve le (Mk 10:21-22), pe dig
a fi a tal em ber nem kö vet te a Mes ter ta ná csát. Ab ban a pil la nat ban mind ket ten
erõs ér zel me ket ta pasz tal tak – sze re te tet (Jé zus) és szo mo rú sá got (gaz dag if jú).

Mi lyen mó don fe jez he tõ ki a kö nyö rü let? Egy do log meg szán ni va la kit
(a leg több em ber el jut idá ig), de egé szen más kö nyö rü le tün ket tet tek kel
is be mu tat ni. Ho gyan fe jez het nénk ki job ban együtt ér zé sün ket – akár
szó val, akár tet tel – azok iránt, akik va la mi tõl szen ved nek? 
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JÉZUS ÉRZELMI MEGNYILVÁNULÁSAI – 2. RÉSZ

Mi ért fa kadt Jé zus kön  nyek re Je ru zsá lem fe lett (Lk 19:41-44)? Nem két sé ges,
hogy a jö võ be te kint ve lát ta Je ru zsá lem sor sát, és emi att el szo mo ro dott, de még
in kább el ke se rí tet te a vá ros sok la kó já nak el uta sí tó ma ga tar tá sa. „Ami kor Jé zus
a hegy rõl rá te kin tett a sze re tett vá ros ra, ami nek sor sát a szí vén vi sel te, köny  -
nyez ni kez dett, no ha kö rü löt te ez rek ör ven dez tek és ho zsan nát ki ál tot tak.
Könnyei a vis  sza uta sí tott sze re tet és kö nyö rü let utol só kér le lé sé nek szá mí tot -
tak” (El len G. White: The Spirit of Prophecy. 3. köt. 20. o.).

Az evan gé li um írói két íz ben em lí tik, hogy Jé zus sírt. Az em be rek ál ta lá ban sa -
ját ma guk mi att sír nak, Jé zus szo mo rú sá ga azon ban mind két eset ben má so kért
ér zett fáj dal má ból eredt. 

A kö vet ke zõ sza ka szok sze rint mi lyen fáj dal mas ér zé se ket ta pasz talt Jé -
zus? Mt 26:37-38; Mk 3:5; 8:12; 11:15-16; Jn 11:32-38 

Ézsa i ás köny ve 53. fe je ze té nek el sõ né hány ver se is meg erõ sí ti, hogy Jé zus
„fáj dal mak fér fia” volt. Sok szor ér zett örö met, de mély fáj dal mat is. Szen ve -
dé sét je len tõ sen nö vel te a csa ló dott ság, mi vel ta nít vá nyai nem ér tet ték meg
üze ne té nek lé nye gét. So kan nagy sze re te te és ter mé szet fe let ti cso dái el le né re
sem is mer ték fel ben ne a Mes si ást. Jé zus nak fájt az is, hogy lát ta, mi sza kadt
az em be ri ség re a bûn kö vet kez té ben. 

A Mes ter fe let tébb el szo mo ro dott Láz ár ha lá la mi att. Já nos tól tud juk, hogy el -
bú sult lel ké ben (Jn 11:33). Ez egy olyan gö rög szó nak a for dí tá sa, ami mély lel -
ki fel in dult sá got fe jez ki, ame lyet a to rok ból vagy az orr ból fa ka dó, hall ha tó
hang kí sér. A gö rög drá ma író, Aisz khü losz (Kr. e. 525–456) ugyan ezt a szót
hasz nál ja a lo vak hor kan tá sá nak le írá sá ra. Ez a ki fe je zés az Új szö vet ség ben öt -
ször for dul elõ, négy szer Jé zus ér zel me i re vo nat ko zó an. 

Ha ko mo lyab ban el gon dol ko zunk ar ról, mi lyen ér zé se ket is ta pasz talt
Jé zus, job ban be lát juk, hogy men  nyi re meg ér ti bel sõ lel ki küz del me in -
ket. Ezt bi zo nyít ja a kö vet ke zõ vers is: „Mert nem oly fõ pa punk van, aki
nem tud na meg in dul ni gyar ló sá ga in kon” (Zsid 4:15), vagy ahogy az új
pro tes táns for dí tás ír ja: erõt len sé ge in ken. Ho gyan fon hat ja ez a vers
szo ro sabb ra kap cso la tun kat Jé zus sal, kü lö nö sen szen ve dés ide jén?
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ISTEN TERVE ÉS A FÁJDALMAK 

Mit ígért Jé zus a fáj dal mak kal és a szo mo rú ság gal kap cso lat ban (Jn
16:20-24)?

Iga zi re mény sé get ta lál eb ben a sza kasz ban min den ki, aki fi zi kai vagy lel ki fáj -
dal mak kal küzd. Íme, né hány do log, amit eb bõl a rész bõl meg ta nul ha tunk:

» Lát szat ra a vi lág öröm mel te li. Gyak ran meg esik, hogy a hí võ em ber szem -
be sül a vi lág igaz ság ta lan sá gá val. Úgy tû nik, a go no szok jól ér zik ma gu kat,
mi köz ben sok is ten fé lõ szen ved. Jé zus azon ban meg ígér te, hogy ez nem
lesz örök ké így. A lát szat egyéb ként sok szor csal. Haj la mo sak is va gyunk
má so kat bol do gabb nak, si ke re sebb nek vél ni ma gunk nál.

» A szo mo rú ság, a bá nat és a gyöt re lem öröm re for dul. Ez Jé zus ígé re té nek
a lé nye ge. A hí võk nek fon tos ápol ni ma guk ban a gon do la tot, hogy a bá nat
nem csak el mú lik majd, ha nem öröm re is for dul!

» A múlt be li fáj dal mat el fe lejt jük. Az em ber nek ál ta lá ban nagy gyöt rel met
okoz nak a kel le met len, múlt be li em lé kek. A pszichoterapeuták fá rad sá gos
mun ká val igye kez nek kli en se ik éle tét meg sza ba dí ta ni a múlt ha tá sa i tól. Jé -
zus ar ról biz to sít, hogy amint a szü lõ as  szony el fe lej ti fáj dal ma it gyer me ke
lát tán, úgy kö ve tõi is túl lép het nek majd egy nap a múlt ba ja in. 

» Sen ki nem fog ja örö mün ket el ven ni. Jé zus nem olyan örö met kí nál, mint
amit most is me rünk, ha nem ma ra dék ta lan, tel jes bol dog sá got; olyan örök -
ké tar tó ál la po tot, amit az el len ség nem ve het el az üd vös ség re ju tók tól.  

» Nem lesz sem mi, ami nél kül szû köl köd nénk. Jé zus meg ígé ri, hogy aki üd -
vös ség re jut, an nak majd sem mit nem kell kér nie. Nem lesz szük sé ge ar ra,
hogy bár mit is kér jen Jé zus tól, mert min de ne meg van, ami kell. 

Ho gyan tu dunk be le ka pasz kod ni ab ba az ígé ret be, hogy min den szo mo -
rú sá gunk öröm re for dul? Ho gyan se gít át ez az ígé ret az élet va la meny  -
nyi küz del mén? Mi ként bá to rít hat juk Jé zus ígé re te i vel azt, aki ép pen
bán kó dik?
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TO VÁB BI TA NUL MÁ NYO ZÁS RA:
„Amint Jé zus át ha tó te kin te te vé gig pász táz ta a temp lom meg szent ség te le ní tett
ud va rát, min den szem ösz tö nö sen fe lé for dult. Az em be rek és az ál la tok el né -
mul tak. Pap, tör vény tu dó, fa ri ze us és po gány egy aránt né ma döb be net tel és ta -
gad ha tat lan cso dá lat tal te kin tett Is ten Fi á ra, aki a menny Ki rá lyá nak fen sé gé -
ben állt elõt tük. Is te ni ter mé sze te át vil lant em be ri ter mé sze tén, és olyan mél tó -
ság gal, di csõ ség gel övez te, mint még so ha az elõtt. Az em be rek re kü lö nös fé le -
lem eresz ke dett. A Jé zus kö ze lé ben ál lók ösz tö nö sen olyan mes  sze hú zód tak
tõ le a tö meg ben, amen  nyi re csak le he tett. Né hány ta nít vá nyát le szá mít va a
Meg vál tó egye dül állt. Min den zaj el né mult, szin te el vi sel he tet len nek tûnt a
mély csend, és ami kor Jé zus ös  sze szo rí tott szá ját ki nyi tot ta, és hang ja fel har -
sant, a je len lé võk meg kön  nyeb bü lé sük ben ön kén te le nül fel nyög tek vagy fel só -
haj tot tak.

Tisz tán és nagy ha ta lom mal szólt, ami tõl az em be rek úgy el ha jol tak, mint ha
erõs szél fúj ná õket. ’Meg van ír va: Az én há zam imád ság há zá nak mon da tik.
Ti pe dig azt lat rok nak bar lang já vá tet té tek’ (Mt 21:13). Le ment a lép csõn, és
na gyobb ha ta lom mal, mint amit há rom év vel az elõtt nyil vá ní tott ki, az egész
temp lom ban kürt szó ként fel har sa nó han gon, min den el len ál lást el söp rõ ha rag -
gal meg pa ran csol ta: ’Hordjátok el eze ket in nen’ (Jn 2:16)” (El len G. White:
The Spirit of Prophecy. 3. köt. 23–24. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Ho gyan ír nánk le Jé zus ér zé se it a fen ti eset ben? Mit ta nul ha tunk eb -

bõl az zal kap cso lat ban, hogy hány fé le ér ze lem – he lyes me der ben
tart va – le het a jó for rá sa?

2. Ho gyan el len sú lyoz hat ják po zi tív ér zel mek a ne ga tív ér zé sek ha tá -
sát? Gon dol junk pél dá ul Má ria Mag da lé na és Má ria ese té re, ami -
kor Jé zus sír já tól el men tek „fé le lem mel és nagy öröm mel” (Mt 28:8)!

3. A zsi dó kö zös sé gek a purim ün ne pén em lé kez nek meg ar ról, ami kor
„ke se rû sé gük öröm re és si ral muk ün nep re for dult” (Eszt 9:22). Be -
szél ges sünk a cso port ban ar ról, hogy mi min dent te he tünk an nak
ér de ké ben, ne hogy el fe led kez zünk ar ról a sok-sok al ka lom ról, ami -
kor bá na tunk öröm re for dult! Aki szí ve sen te szi, mond ja el a töb bi -
ek nek, mit ta pasz talt egy ilyen ér zel mi vál to zás ide jén!

4. Ho gyan ta nul ha tunk meg Is ten ígé re te i be ka pasz kod ni ak kor is,
ami kor adott kö rül mé nyek kö zött ezek az ígé re tek olyan tá vo li nak
és el ér he tet len nek tûn nek?
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AZ IGAZSÁG JELE

„És mon da az Úr né ki: Menj át a vá ros kö ze pén, Je ru zsá lem kö ze pén,
és je gyezz egy je gyet a fér fi ak hom lo ká ra, akik só haj toz nak és nyög -
nek mind azo kért az utá la tos sá go kért, ame lye ket cse le ked tek an nak
kö ze pén” (Ez 9:4). 

„Jól fi gyel jük meg ezt a részt! Akik re az igaz ság je lét he lye zi a fe -
hér gyolcs ba öl tö zött fér fi – aki a Szent lé lek ere jét jel ké pe zi –, azok
„só haj toz nak és nyög nek mind azo kért az utá la tos sá go kért, amelyeket”
a gyü le ke ze ten be lül el kö vet nek. Nem kap ja meg Is ten pe csét jét az a
cso port, amely nek tag jai nem bán kód nak sa ját lel ki ha nyat lá suk vagy
má sok bû nei miatt…

Nem min den ki ré sze sül az el pe csé te lés ben azok kö zül, akik ál lít ják,
hogy szom ba tot ün ne pel nek. Még az igaz ság ta ní tói közt is so kan lesz -
nek, akik nek hom lo ká ra nem ke rül Is ten pe csét je. Az igaz ság fé nyé ben
él tek, is mer ték a Mes ter aka ra tát, hi tünk min den pont ját ér tet ték, cse le -
ke de te ik azon ban nem vol tak össz hang ban ismereteikkel…

Egyi künk sem kap ja meg Is ten pe csét jét ad dig, amíg jel le mün kön
akár egyet len folt is van. Ne künk kell ki ja ví ta ni jel lem be li hi á nyos sá -
ga in kat, lel künk temp lo mát min den szen  nye zõ dés tõl meg tisz tí ta ni. Ak -
kor a ké sei esõ ránk árad, mint ahogy a ta nít vá nyok ra áradt a ko rai
esõ…

Test vé re im! Mit tesz tek a fel ké szü lés ko moly mun ká ja so rán? Aki
a vi lág hoz iga zo dik, a vi lág ról vesz pél dát, a fe ne vad bé lye gé re ké szí -
ti ma gát elõ. Aki pe dig nem ön ma gá ban bí zik, alá zat tal ha jol meg Is -
ten elõtt, és az igaz sá got kö vet ve meg tisz tít ja lel két, a men  nyei min tát
kö ve ti, te hát fel ké szül ar ra, hogy hom lo ká ra Is ten pe csét je ke rül jön.
Ami kor el hang zik a pa rancs, és meg tör té nik az el pe csé te lés, jel le me
tisz ta és folt nél kü li lesz az örök ké va ló ság ra. 

Most van itt a fel ké szü lés ide je. Is ten pe csét je nem ke rül tisz tá ta lan
em ber hom lo ká ra, ar ra, aki nagy ra vá gyó, aki a vi lá got sze re ti. Is ten
nem ad ja pe csét jét an nak a hom lo ká ra, aki nek ha zug a nyel ve és csa -
lárd a szí ve. Csak az kap hat ja meg Is ten pe csét jét, aki folt nél kül áll az
Úr elõtt – a menny vá ro má nyo sa ként” (El len G. White: Maranatha.
241. o.).
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