
Isteni gondviselés vagy
aggodalmaskodás

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:6-10; 15:1-3; Máté 6:25-34; 18:3; 
János 14:1-2; Filippi 4:11-12

„Minden gondotokat õreá vessétek, mert néki gondja van reátok” (1Pt 5:7).

A Szent írás ban sok olyan ver set ta lá lunk, ame lyek ben ezek a sza vak for dul nak
elõ: félt, ag go da lom, gond ter helt, há bo rog, meg ré mült és meg ret tent. Gyak ran
ar ra vo nat koz nak, ami az em be rek bõl ag go dal mat vagy fé lel met vált ki, más kor
pe dig Is ten ígé re tei szól nak azok hoz, akik fél nek vagy ag gód nak. „Ne félj!” –
hang zik az üze net a Szent írás ele jé tõl a vé gé ig, erõ tel je sen és ki tar tó an.

Mi ért ne fél jünk? Hi szen a fé le lem és az ag go da lom az em be ri lét ré szét ké pe -
zi, ami ó ta csak be tört a föld re a bûn. Az em ber el me ál la pot ára és fi zi kai egész -
sé gé re néz ve az egyik leg ve szé lye sebb ér ze lem az at tól va ló ag go da lom, ill. fé -
le lem, ami meg tör tén het. Egy kö zép ko ri le gen da sze rint egy uta zó éj nek ide jén
szem be ta lál ko zott a Fé le lem mel és a Dög vés  szel, akik ép pen Lon don ba tar tot -
tak, hogy mint egy tíz ezer em bert meg öl je nek. Az uta zó azt tu da kol ta Dög vész -
tõl: va jon min den kit õ fog meg öl ni? „De hogy! – fe lel te Dög vész. – Én csak né -
hány szá zat pusz tí tok el kö zü lük, a töb bi vel a ba rá tom, Fé le lem vé gez.”

E he ti ta nul má nyunk az zal fog lal ko zik, Is ten ere je ál tal ho gyan ta lál ha tunk ki -
utat a fé le lem és az ag go da lom nyo má sa alól. Az Is ten irán ti bi za lom és a meg -
elé ge dett ség kulcs fon tos sá gú té nye zõi an nak, hogy bi za kod va te kint hes sünk a
jö võ be. 
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AZ ELSŐ FÉLELEM

Ol vas suk el 1Móz 3:6-10 sza ka szát! Ne héz el kép zel ni, mi lyen is le he tett Ádám
és Éva el sõ ta lál ko zá sa a fé le lem mel, mert egyi künk sem em lék szik ar ra, mi kor
ke rí tet te elõ ször ha tal má ba ez az ér zés. Az em be ri fej lõ dés sel fog lal ko zó pszi cho -
ló gu sok meg erõ sí tet ték, hogy az új szü löt tek ha tá ro zott fé lel met ta pasz tal nak éle -
tük leg ko ráb bi sza ka szá ban is, több nyi re az éh ség és az éles han gok mi att. A na -
gyobb gye re kek és a ser dü lõk kü lön fé le dol gok tól fél nek, pl. ál la tok tól, a sö tét -
tõl, az egye dül lét tõl, az is ko lá val kap cso la tos hely ze tek tõl, a szü lõk tõl va ló el sza -
ka dás tól, at tól, hogy nem nõ nek fel, vagy a tár sa ik nem fo gad ják be õket. A fel -
nõt tek is ki van nak té ve az élet kö rül mé nye ik bõl adó dó ál ta lá nos fé lel mek nek:
tar ta nak at tól, hogy nem ta lál nak hoz zá juk il lõ tár sat, jó ál lást, fél nek ter ror tá ma -
dás ok tól, kró ni kus vagy ha lá los be teg sé gek tõl, tá ma dá sok tól, a ha lál tól stb. 

El len White azt ír ja, hogy mi u tán Ádám evett a til tott gyü mölcs bõl, „bû né re
gondolva… ré mü let töl töt te el”, és a vét kes pár meg bor zon gott a kel le mes éde -
ni le ve gõ ben. „El múlt a sze re tet és bé ke, amely ad dig szí vük ben élt, és he lyé be
bûn tu dat lé pett, fé le lem a jö võ tõl, és úgy érez ték, hogy a lel kük me zí te len” (El -
len G. White: Pát ri ár kák és pró fé ták. Bu da pest, 1993, Ad vent Ki adó. 31. o.).

Gon dol koz zunk el a kö vet ke zõ pél dák ról, ame lyek ígé re te ket tar tal maz -
nak a fé le lem és az ag go da lom el len! Ne vez zük meg mind egyik nek a meg -
ha tá ro zó ele mét!

Zsolt 23:4

Péld 1:33

Hag 2:5

1Pt 3:14

1Jn 4:18-19

Ál ta lá nos ér zés a fé le lem és az ag go da lom, ugyan ak kor gya ko ri, ár tal mas és
fáj dal mas is. Az ag go da lom tü ne te le het nyug ta lan ság, szo ron gás, ál mat lan ság,
izom rán gás, fe szült ség, fej fá jás, ki me rült ség, szé dü lés, re me gés, erõs szív do -
bo gás, lég szomj, iz za dás, kon cent rá ci ós za var és hiperaktivitás. Az ag go da lom
pá nik ro ha mot is elõ idéz het. Is ten meg akar sza ba dí ta ni e kel le met len él mé -
nyek tõl, ezért ta ná csol ja, hogy bíz zunk ben ne. 
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VASÁRNAP



NE FÉLJ!

Mi volt Ábrám félelmének forrása (1Móz 15:1-3)?

Is ten el hív ta Ábrámot, és meg ígér te ne ki, hogy nagy nép pé te szi. Múl tak az
évek, de még min dig nem volt örö kö se, és õ egy re töb bet fog lal ko zott a kér dés -
sel, ami las san rög esz mé jé vé vált. Fé lel mé nek mag ját a 2. és 3. vers ben ta lál -
juk: „az, aki re az én há zam száll… az én há zam szolgaszülöttje lesz az én örö -
kö söm.” Az em be ri ter mé szet ré sze az az ál ta lá nos re ak ció, hogy sze ret nénk át -
örö kí te ni va la mit ma gunk ból, ami a ha lá lunk után is to vább vi szi be fo lyá sun kat. 

Is ten el akar ta osz lat ni Áb rám ag go dal mát: „Ne félj… én paj zsod va gyok te né -
ked, a te ju tal mad fe let te igen bõ sé ges” (1. vers). Men  nyei Atyánk ke zé ben van
a jö võnk éle tünk ide jén, sõt még ha lá lunk után is. Õ jól tud ja: ar ra van leg na -
gyobb szük sé günk, hogy meg sza ba dul junk ag go dal ma ink tól. Azt akar ja, hogy
meg elé ge det tek le gyünk a má ban és bi za lom mal te kint sünk a jö võ elé. 

Mi lyen kö rül mé nyek kö zött hang zott el az Úr meg erõ sí tõ üze ne te: „Ne
félj!”?

5Móz 31:8

2Krón 20:17

Lk 21:9

Jn 14:27

Az ag go da lom a bi zony ta lan hely ze tek/dol gok mi at ti szo ron gás ban nyil vá nul
meg. Bi zony ta lan sá got érez he tünk a kö ze li vagy a tá vo li jö võ re gon dol va, pe -
dig ta lán so ha nem is kö vet ke zik be, ami tõl tar tunk. A je lent il le tõ en ezek a dol -
gok csak az em ber gon do la tá ban lé tez nek. Az ag go da lom tü ne tei azon ban na -
gyon is va ló sá go sak, úgy ér zel mi leg, mint fi zi ka i lag, sõt, fáj dal ma sak is le het -
nek. Nem cso da, hogy az Úr meg akar sza ba dí ta ni tõ lük. 

Ho gyan tud juk adott hely ze tünk ben a le he tõ leg job ban ka ma toz tat ni
Is ten bá to rí tá sát: „Ne félj!” Mit te he tünk, hogy ne fe led jük a kö vet ke -
zõ ket: Bár mi is fe nye get, Is ten min den gon dunk nál erõ sebb és ha tal ma -
sabb. Fé lel me ink nél sok kal na gyobb a sze re te te.
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AZ AGGODALOM ELLENSZERE A BIZALOM

Mer re te rel te Jé zus kö ve tõi gon do la ta it Jn 14:1-2 verseiben?

Sza va i val bi zal mun kat erõ sí ti. Bíz za tok az Atyá ban, bíz za tok Jé zus ban, mert a
nyug ta lan szí vet csak ez a bi za lom sza ba dít hat ja meg at tól, hogy gyöt rõd jön a
jö võ mi att! Fi gyel mün ket azon nal ar ra az or szág ra irá nyít ja, amit ne künk ké -
szít. Mint ha ezt mon da ná: füg get le nül at tól, ami itt tör té nik ve le tek, bár mi lyen
ros  szul ala kul ja nak is a dol gok, ott va ló ra vá lik majd az, ami re vár tok! Te hát
bíz za tok ben nem és az ígé re te im ben! Ezt mond ta Jé zus a ta nít vá nya i nak ak kor,
és ugyan ezt mond ja ne künk is most. Te rá pi án részt ve võ pá ci en sek nek idõn ként
olyan va lós élet hely ze te ket kell el ját sza ni uk, ame lyek ön bi zal mu kat és én ké pü -
ket erõ sí tik. Egyút tal azt is meg ta nul hat ják, ho gyan irá nyít sák gon do la ta i kat,
hogy ké pe sek le gye nek biz ton sá gos dol gok ra össz pon to sí ta ni, ami kor el kap ná
õket az ag go da lom. Re la xá ci ós gya kor la to kat és lég zés tech ni ká kat is meg ta ní -
ta nak ne kik, ame lye ket kri ti kus hely zet ben al kal maz hat nak. Ezek a stra té gi ák
vi szony lag ered mé nye sek, ám ezek nek az a lé nye ge, hogy az em ber ön ma gá -
ból me rít sen bá tor sá got, ez zel csök kent ve az ag go da lom erõ sö dé sé nek esé lyét.
Az ef fé le tech ni kák el fo gad ha tók, de nem ele gen dõ ek, hi szen az ön bi za lom
csak egy kis lé pés. Vég ered mény ben meg kell ta nul nunk Is ten ben bíz ni.

A zsol tá ros ho gyan vi szo nyít ja egy más hoz az Is ten be ve tett hi tet és az em -
be rek ben va ló bi zal mat? Zsolt 118:8-9

Az em ber le het in ga tag és sze szé lyes, Is ten azon ban nem vál to zik, ahogy ígé -
re tei is ál lan dó ak. Az olasz és a cseh ki rály is men le ve let és biz tos õri ze tet ígért
a re for má tor Husz Já nos nak, ám meg szeg ték ígé re tü ket, és Husz már tír ha lált
halt. Egy má sik, et tõl füg get len eset ben I. Kár oly an gol ki rály le ve let kül dött
Thomas Wentworth-nek, az ál lam fér fi nak, ami ben ez állt: „Ki rá lyi sza va mat
adom, hogy sem mi nem ve szé lyez te ti éle tét, be csü le tét vagy anya gi ja va it.”
Ugyanõ azon ban nem sok kal ké sõbb alá ír ta Wentworth ha lá los íté le tét. 

Mit mond Jé zus Mt 18:3 ver sé ben? 

Az új szü löt tek egyik el sõ dol ga meg ta nul ni bíz ni az édes any juk ban, gond vi se lõ -
jük ben. Ez után meg elé ge det tek lesz nek, bíz nak a vi lág ban és a jö võ ben. Így kez -
dõ dik a bi za lom. Jé zus ar ra kér, hogy úgy vi szo nyul junk hoz zá, mint egy kis gye -
rek az édes any já hoz. En ged jük, hogy sze re tõ gon dos ko dá sá val le csil la pít son,
meg nyug tas son. En nek ér de ké ben azon ban tu da tos dön té se ket kell hoz nunk. 
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MADARAK ÉS LILIOMOK

Mit ta nul ha tunk még a He gyi be széd adott sza ka szá ból Jé zus jó ta ná csa
mel lett, ami ar ra vo nat ko zik, hogy ne ag go dal mas kod junk? Mt 6:25-33

Eb ben a rend kí vül ki fe je zõ sza kasz ban Jé zus szá mos el vet em lít, ame lye ket ha
ko mo lyan vesz a hí võ, sok baj tól meg kí mél he ti ma gát.
» Vizs gál juk he lyes szem szög bõl a dol go kat (25. vers)! Túl zsú folt prog ra -

munk mi att kön  nyen szem elõl té veszt het jük azt, ami iga zán fon tos. Elõ for -
dul hat, hogy na pi te en dõ ink el von nak at tól, amit kü lön ben alap ve tõ nek tar -
tunk. Is ten ad ta az éle tet, Õ te rem tet te a tes tün ket. Ha eh hez volt ere je és
aka ra ta, hogy ne biz to sí ta ná te remt mé nyei szá má ra a kel lõ táp lá lé kot is? Va -
jon nem ren de li ki ne künk a szük sé ges öl tö ze tet?

» Ta nul junk a ter mé szet egy sze rû dol ga i ból (26, 28-30. ver sek)! A ter mé szet
vi lá gá nak leg hét köz na pibb te remt mé nyei kö zé tar toz nak a ve re bek és a li li -
o mok. Jé zus azért ép pen eze ket em lí tet te, hogy ki emel hes se, men  nyi vel
össze tet teb bek, bo nyo lul tab bak az em be rek. A ve re bek nyil ván nem ag gód -
nak a hol nap mi att, és a li li o mok sem fá ra doz nak azért, hogy a leg újabb di -
vat sze rint öl töz köd hes se nek, Is ten még is gond ju kat vi se li. „Ha pe dig a me -
zõ nek füvét… így ru ház za az Is ten; nem sok kal inkább-é ti te ket, ti ki csiny -
hi tû ek” (30. vers)?

» Az ag go da lom hi á ba va ló és fe les le ges (27. vers). Ered mény re ve zet het, ha
meg vizs gál juk a prob lé mát azért, hogy le het sé ges meg ol dást ta lál junk, az
ag go da lom mal azon ban nem ju tunk elõ re a hely zet meg ol dá sá ban, csak
még in kább fel na gyít juk a dol gok ne ga tív ol da lát. 

» Tart suk meg a meg fe le lõ fon tos sá gi sor ren det (33. vers)! Meg es het, hogy
ke resz té nye ket is ma gá val ra gad az anya gi as ság vagy va la mi más, ami el -
for dít ja õket az élet va ló ban fon tos dol ga i tól. Ép pen ezért fi gyel mez tet Jé -
zus: „ke res sé tek elõ ször Is ten nek or szá gát, és az õ igaz sá gát; és ezek mind
meg adat nak nék tek.”  

Gon dol junk azok ra a dol gok ra, ame lyek ag gasz ta nak, majd pe dig tér -
del jünk le, és kér jük Is tent, ve gye el min den gon dun kat! Me lyek azok a
prob lé mák, ame lyek meg ol dá sá ban ne künk is sze re pünk le het? Mi az,
amit egy ál ta lán nem tu dunk irá nyí ta ni? Te gyük meg, amit tu dunk,
majd kér jük az Urat, hogy a töb bit il le tõ en ta nul juk meg rá bíz ni ma -
gun kat!
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NAPRÓL NAPRA

Mit mond Jé zus Mt 6:34 ver sé ben? Ho gyan ta nul hat juk meg azt, amit itt
ta ná csol? Mi ért olyan fon tos ez? 

Mt 6:34 ta ná csát a gya kor lat ban al kal maz va hi he tet len bé kes sé get nyer né nek
az em be rek. Jé zus nem ar ra ta nít, hogy ne ter vez zünk, vagy él jünk nem tö rõ döm
mó don. Egy sze rû en azt mond ja, hogy ne ag go dal mas kod junk ami att, ami ta lán
majd meg tör té nik, ne hasz nál juk a jel leg ze tes „Mi lesz, ha…?” kez de tû mon -
da to kat. „Mi lesz, ha meg be teg szem?” „Mi lesz, ha el ve szí tem az ál lá so mat?”
„Mi lesz, ha bal ese tet szen ve dek?” „Mi lesz, ha va la ki meg tá mad?”

Íme, azok a dol gok, ame lyek mi att ál ta lá ban az em be rek ag go dal mas kod nak:

» 50%-ban olyan ese mé nyek, ame lyek so ha nem kö vet kez nek be.
» 25%-ban múlt be li ese tek, ame lye ken már nem le het vál toz tat ni.
» 10%-ban má sok ál lí tó la gos bí rá ló sza vai.
» 10%-ban az egész sé gi ál la pot (en nek nagy ré sze csak kép zel gés).
» 5%-ban va lós prob lé mák, ame lyek kel szem be kell néz ni. 

Ho gyan ta lál ha tunk bá to rí tást Pál meg elé ge dett ség gel kap cso la tos sza va i -
ban? Fil 4:11-12

A meg elé ge dett ség az egyik kul csa an nak az élet for má nak, ami re jel lem zõ,
hogy az em ber csak az az na pi dol gok kal tö rõ dik. Ez az ag go da lom hat ha tós el -
len sze re. A meg elé ge dett ség nem örök le tes, ha nem szer zett tu laj don ság. „Meg -
ta nul tam, hogy kö rül mé nye im kö zött elé ge dett le gyek" (11. vers, új prot. ford.) –
mond ta Pál. Mai prob lé más vi lá gunk ban fon tos, hogy meg ta nul junk meg elé ged -
ni az zal, amink van, és ne ag gód junk ami att, ami hol nap ta lán be kö vet kez het.  

„Bé kes sé get ha gyok nék tek; az én bé kes sé ge met adom nék tek: nem úgy
adom én nék tek, amint a vi lág ad ja. Ne nyug ta lan kod jék a ti szí ve tek, se
ne fél jen” (Jn 14:27) – ta ná csol ta Jé zus. Gya kor la ti pél dá kat em lít ve be -
szél jük meg, ho gyan ka ma toz tat hat juk Jé zus bé kes ség gel kap cso la tos
ígé re te it! Mi min dent ta nul ha tunk egy más tól? 
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Nem a mun ka öl, ha nem az ag go da lom. Az ag go da lom tól va ló meg sza ba du -
lás nak az egyet len mód ja, ha min den gon dun kat Krisz tus hoz vis  szük. Ne néz -
zük a dol gok sö tét ol da lát! Ápol juk lel künk vi dám sá gát” (El len G. White:
Mind, Character, and Personality. 466. o.)!

„Ha ar ra ne vel nénk ma gun kat, hogy több le gyen ben nünk a hit, a sze re tet, a tü -
re lem, és tö ké le te seb ben bíz zunk men  nyei Atyánk ban, na gyobb bé kes sé get,
bol dog sá got él vez nénk az élet küz del mei kö zött. Az Úr nem örül, ha zú go ló dá -
sunk kal, ag go dal munk kal ki bon ta ko zunk Jé zus kar já ból. Õ a for rá sa min den
ke gye lem nek, min den ígé ret ben ne tel je se dik, min den ál dás ben ne vá lik
valóra… Za rán dok utunk va ló ban ma gá nyos vol na Jé zus nél kül. ’Nem hagy lak
ti te ket ár vá kul’ (Jn 14:18) – mond ja. Gon dol junk sza va i ra, hig  gyünk ígé re te i -
ben, is mé tel jük õket nap pal, el mél ked jünk ró luk éj nek ide jén, és le gyünk bol -
do gok” (i. m. 468. o.)!

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Be szél jük meg a cso port ban a csü tör tö ki rész utol só kér dé sé re adott

vá la sza in kat!
2. Van nak, akik fél nek a szen ve dés tõl és a ha lál tól, pe dig nincs köz vet -

len okuk az ag go da lom ra. Má sok sú lyos vagy ta lán ha lá los be teg ség -
ben szen ved nek. Megint má sok va ló ban élet ve szé lyes hely zet ben
van nak. Ho gyan le het vi gasz tal ni õket?

3. Jákób „igen megijede” (1Móz 32:7), ami kor az Ézsaúval va ló ta lál ko -
zás ra ké szült. Jó zsef test vé rei „meg ret ten tek” (1Móz 45:3), ami kor Jó -
zsef fel fed te ki lét ét. Be szél ges sünk olyan el fo gad ha tó mód sze rek rõl,
ame lyek se gít sé gé vel meg bir kóz ha tunk azok kal a fé lel me ink kel, ame -
lyek hely te len tet te ink kö vet kez mé nye ként ala kul nak ki ben nünk!
Va jon más képp kell kö ze lí te nünk azok hoz a fé lel mek hez, ame lyek sa -
ját hi bá ink, vét ke ink mi att fog nak el? Ha igen, mi a kü lönb ség?

4. Jób ki je len tet te: „Mert ami tõl re meg ve re meg tem, az jöve re ám, és
ami tõl ret teg tem, az esék raj tam” (Jób 3:25). Va jon fé lel me ink va ló ra
vál hat nak „ön ma gu kat be tel je sí tõ pró fé ci a ként”? Más szó val: ál lan -
dó ag go dal munk kal elõ idéz het jük-e a ret te gett do log be kö vet kez tét?
Be szél ges sünk er rõl!

5. So rol juk fel, men  nyi min den tõl tar tot tunk már, ami so ha nem kö -
vet ke zett be! Mit ta nul ha tunk eb bõl, ami nek se gít sé gé vel ta lán ke ve -
seb bet ag go dal mas ko dunk a jö võ ben?
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PÉNTEK



R. DÁNIEL IRÉN:
BÍZTATÓ

Nyomor vagy irgalom,
jóság vagy borzalom
könnyeid árasztja.

Örömöd, keserved,
jó híred, szégyened
sírásba fullasztja

éjszakád, nappalod.
Félelmed, bánatod
csak Isten oszlatja.

„Nézz fel rám! Bízz bennem!
Átölel kegyelmem!” – 
ezt csak Õ mondhatja.
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