
Pozitív gondolkodás

SZOM BAT DÉL UTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 19:14; Márk 7:21-23; Lukács 6:45; 
Apostolok cselekedetei 14:2; 15:24; Galata 3:1; Kolossé 3:1-17

„To váb bá, Atyám fi ai, amik csak iga zak, amik csak tisz tes sé ge sek, amik csak
igaz sá go sak, amik csak tisz ták, amik csak ked ve sek, amik csak jó hí rû ek; ha van
va la mi erény és ha van va la mi di csé ret, ezek rõl gon dol kod ja tok” (Fil 4:8).

A men tá lis egész sé get cél zó be avat ko zá sok nap ja ink ban egyik leg in kább al kal -
ma zott for má ja a kog ni tív viselkedésterápia* vagy más né ven ma ga tar tás te rá -
pia, ami azon a fel té te le zé sen ala pul, hogy a pszi cho ló gi ai prob lé mák te rén ja -
vu lás áll be, ha az em ber ké pes fel is mer ni és meg vál toz tat ni pon tat lan vagy
hely te len fel té te le zé se ket, gon do la to kat és ma ga tar tás for má kat. A de pres  szi ó -
ban szen ve dõk haj la mo sak a té nye ket sö té ten lát ni. Az ag go dal mas ko dó kat
szo ron gás töl ti el, ha a jö võ re gon dol nak, akik nek pe dig nincs elég ön bi zal muk,
fel na gyít ják má sok si ke re it, mi köz ben a sa ját juk ról el fe led kez nek. A kog ni tív
vi sel ke dés te rá pia so rán ar ra ta nít ják meg az em be re ket, hogy fel is mer jék
egész ség te len gon dol ko dá si szo ká sa i kat, és vált sák fel azo kat job bak kal, ame -
lyek a kí vá na tos nak tar tott vi sel ke dést se gí tik elõ, ill. ki küsz öbö lik azt, ami
rossz. A Bib lia ta ní tá sa sze rint kap cso lat van a gon do la tok és a cse le ke de tek
kö zött (Lk 6:45). A he lyes gon dol ko dá si sé mák nem csak egész sé ge sek, ha nem
a tisz tes ség, a jó ság fe lé is ve zet nek: „Té ve lyeg nek, akik ros  szat akar nak, a sze -
re tet és a hû ség pe dig jót akar” (Péld 14:22, új prot. ford.).
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* A kognitív viselkedésterápia ma már elismerten az egyik legfontosabb pszichológiai kezelési
forma a pszichiátriai és pszichológiai problémák széles körében. Számos kontrollált vizsgálat
bizonyítja hatékonyságát a depresszió, a pánikbetegség és egyéb szorongásos, valamint
táplálkozásbeli zavarok kezelésében. A „kognitív” szó arra a terápiás megközelítésre utal, amely
szerint a tanulás mellett az információ-feldolgozási folyamatok, gondolataink, meggyõzõdéseink
és értékelõ folyamataink is szerepet kapnak bizonyos pszichés problémák kialakulásában.



GONDOLATOK: A VISELKEDÉS GYÖKEREI

Men  nyi re fon tos ural ni nem csu pán a tet te in ket, sza va in kat, ha nem a gon -
do la ta in kat is? Mit ta lá lunk Mk 7:21-23 és Lk 6:45 ver se i ben ez zel kap cso -
lat ban?

Az im pul zus kont roll-za va rok kal vagy szen ve dély be teg sé gek kel küz dõk nem
tud ják le gyõz ni a kész te tést pl. a lo pás ra, va la ki nek a meg tá ma dá sá ra vagy a ha -
zárd já ték ra. A szak em be rek meg ál la pí tot ták, hogy az ef fé le im pul zu so kat, kész -
te té se ket min dig meg elõ zik bi zo nyos gon do la tok (vagy gon do la tok lán co la tai),
ame lyek azu tán el ve zet nek a nem kí vánt ma ga tar tás hoz. Ép pen ezért ar ra ta nít -
ják meg pá ci en se i ket, hogy fel is mer jék a hely te len re ak ci ót ki vál tó gon do la to -
kat, majd azon nal hes se ges sék el azo kat, el mé jü ket pe dig más sal fog lal ják le.
Ilyen mó don ké pe sek lesz nek ural ni gon do la ta i kat, és nem kö ve tik el azo kat a
hi bá kat, ame lyek be kü lön ben gyak ran be le sod ród nak. Va ló igaz, hogy gyak ran
ha tá ro zott gon do la tok elõ zik meg a bû nös tet te ket. (Nem ez vol na a kí sér tés?)
Min den ke resz tény nek kö te les sé ge, hogy Is ten se gít sé gé vel meg ta nul ja fel is -
mer ni en nek a fo lya mat nak az el sõ lé pé se it, an nál is in kább, mi vel ha hely te len
gon do la tok nál idõ zik, azok szin te el ke rül he tet le nül bûn be fog ják vin ni. 

Pál sze rint az er kölcs te len ma ga tar tás he lyett mi az em ber má sik vá lasz tá -
si le he tõ sé ge? Róm 8:5-8

Az apos tol rá mu tat, hogy szo ros kap cso lat van a gon do la tok és a ma ga tar tás kö -
zött. Aki nek gon do la ta it a Lé lek töl ti be, jó cse le ke de tek re tö rek szik, aki ben pe dig
bû nös gon do la tok ural kod nak, bû nös dol go kat tesz. Nem elég, ha az em ber csak a
ma ga tar tá sán akar vál toz tat ni pusz tán il len dõ ség bõl, vagy azért, hogy a vi lág elõtt
fenn tart sa a jó ság lát sza tát. A szív (az ér te lem) át ala ku lá sá ra van szük ség, kü lön -
ben a gyü möl csök majd le lep le zik szí ve va ló di ál la po tát. „Fon tos, hogy min dig vi -
lá go san lás suk a tisz ta gon do la tok ne me sí tõ ere jét és a go no szak rom bo ló ha tá sát.
Gon do la ta in kat irá nyít suk szent dol gok fe lé, hogy azok min dig tisz ták és iga zak le -
gye nek, mert csak a he lyes gon dol ko dás je lent biz ton sá got min den ki szá má ra” (El -
len G. White cik ke, The Signs of the Ti mes. 1905. au gusz tus 23.)!

Te gyük fel, hogy el kel le ne mon da nunk va la ki nek, mi re gon dol tunk az
el múlt 24 óra so rán! Mit mon da nánk? Men  nyi re jön nénk za var ba? Vá -
la szunk alap ján va jon mi az, amin vál toz tat nunk kell? 
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NYUGTALANÍTÓ GONDOLATOK

Mi szo kott meg ijesz te ni? Ho gyan ta nul ha tunk meg fé lel me ink da cá ra is
bíz ni az Úr ban? Vég té re is, va jon az Úr nem ha tal ma sabb an nál, ami ép -
pen fe nye get? 

A gon do la tok ren ge teg szen ve dést vál ta nak ki. Philip Zimbardo pszi cho ló gus a
Psychology and Life (A pszi cho ló gia és az élet) cí mû köny vé ben be szá mol egy fi -
a tal nõ ese té rõl, akit kór ház ba kel lett vin ni, an  nyi ra ret te gett a ha lál tól. Nem ta lál -
tak ná la sem mi rend el le nes sé get, éj sza ká ra még is benn tar tot ták meg fi gye lés re. Né -
hány órá val ké sõbb a nõ meg halt. Utó lag ki de rült: évek kel ko ráb ban azt jö ven döl -
te ne ki egy jós, hogy meg fog hal ni a 23. szü le tés nap ján. A nõ va ló ban meg halt a
23. szü le tés nap ja elõt ti na pon – sa ját pá nik sze rû fé lel mé nek lett az ál do za ta. Vi tat -
ha tat lan, hogy ko moly szen ve dés ér he ti az em bert ne ga tív gon do la tai mi att, ép pen
ezért olyan szük sé ges az egész sé ges, tisz ta gon dol ko dás (hol na pi ta nul mány).

Ar ról se fe led kez zünk el, hogy má sok gon dol ko dá sá ra is ár tal mas le het ne ga tív
gon do la ta ink ki fe je zé se! A szó rend kí vü li erõ vel bí ró esz köz – jó és rossz irány -
ban is hat! Sza va ink vagy épí te nek, vagy rom bol nak; vagy élet, vagy ha lál rej -
lik ben nük. Ép pen ezért fon tos ügyel ni a ki mon dott gon do la tok ra és ér zé sek re!

Mit tud ha tunk meg ApCsel 14:2; 15:24 és Gal 3:1 ver se i bõl a má sok ra
gya ko rolt rossz ha tás sal kap cso lat ban? 

„Ha nem vagy jó ked vû és bol dog, ne be szélj ér zé se id rõl! Ne vess ár nyat má -
sok éle té re! A ri deg, nap fény te len val lás egy lel ket sem vonz Krisz tus hoz. In -
kább Sá tán csap dá já ba, a té vely gõk lá ba elé te rí tett há ló já ba ûzi. Le han go ló él -
mé nye id he lyett gon dolj a Krisz tus ne vé ben igé nyel he tõ erõ re” (El len G.
White: A Nagy Or vos láb nyo mán. Bu da pest, 1998, Ad vent Ki adó. 352. o.)!

Idéz zünk fel né hány olyan ese tet, ami kor va la ki „pusz tán” sza vak kal
ké pes volt tel je sen ös  sze tör ni! Ho gyan le he tünk biz to sak ab ban, hogy
mi so ha sen ki vel nem te szünk ilyet? 
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TISZTA GONDOLKOZÁS

„To váb bá, Atyám fi ai, amik csak iga zak, amik csak tisz tes sé ge sek, amik csak
igaz sá go sak, amik csak tisz ták, amik csak ked ve sek, amik csak jó hí rû ek; ha
van va la mi erény és ha van va la mi di csé ret, ezek rõl gon dol kod ja tok” (Fil
4:8). Mi a lé nye ge Pál ta ná csá nak? Mi a kul csa an nak, hogy az em ber ké -
pes is le gyen így ten ni? Lásd még 2Pt 3:1-2!

Az egyik leg na gyobb lel ki ál dás, hogy meg je gyez het jük, el is mé tel het jük a Bib -
lia sza va it, azok ról gon dol koz ha tunk, el mél ked he tünk. Ez a biz tos mód ja an -
nak, hogy ápol juk ma gunk ban a „tisz ta” gon dol ko zást (2Pt 3:1). Szám ta lan
em ber ju tott már nagy sze rû ál dá sok hoz úgy, hogy kí vül rõl meg ta nult fon tos
bib lia szö ve ge ket. Az ag go da lom, ké tely, fé le lem, ide ges ség vagy kí sér tés pil -
la na ta i ban fel idéz ték e ver se ket, és így a Szent lé lek ere je ál tal meg kön  nyeb bül -
tek, bé ké re lel tek. 

Mi vel an  nyi csá bí tó le he tõ ség ve te ke dik fi gyel mün kért (tv, szá mí tó gép stb.), a
hí võk je len ge ne rá ci ó ja szá má ra nagy a kí sér tés, hogy fél re te gyük a Bib li át. Ép -
pen ezért szük sé ges ko mo lyan el ha tá roz nunk, hogy na pon ta ol vas suk az Igét és
el mél ke dünk ró la. Is ten Igé je az egyet len iga zi vé de lem a vi lág tá ma dá sa i val
szem ben, ame lyek a gon dol ko zá sunk ra irá nyul nak.

Ta nul má nyoz zuk az imén ti bib lia szö ve get! So rol juk fel, hogy mi lyen dol -
gok kal ta lál ko zunk, ame lyek iga zak, tisz ták, ked ve sek stb.! Mi az, ami kö zös
ben nük? Szom ba ton be szél ges sünk sa ját lis tánk ról a cso port töb bi tag já val!

Az imád ko zás is egy mód ar ra, hogy gon do la ta in kat tá vol tart suk at tól, ami baj -
ba ke ver ne. Amíg Is ten nel be szé lünk, ke vés az esé lye an nak, hogy gon do la ta -
ink a tes ti kí ván ság vagy az ön zés egyéb for mái kö rül fo rog ja nak. Biz tos vé de -
lem a bû nös gon do la tok – és eb bõl kö vet ke zõ en a bû nös cse le ke de tek – el len,
ha olyan szo ká so kat ala kí tunk ki, ame lyek ima éle tün ket erõ sí tik.

A Bib li á ból vi lá go san lát hat juk: Is ten oda fi gyel a gon do la ta ink ra, ame lyek hat -
nak sza va ink ra, tet te ink re és ál ta lá nos jó lé tünk re. Is ten azért akar ja, hogy jó
dol gok kal fog lal koz zunk, mert a „tisz ta gon dol ko zás” elõ nyünk re vá lik úgy
lel ki leg, mint fi zi ka i lag. Ha a Bib lia dol ga in elmélkedünk, ha imád ko zunk és a
Lé lek kész te té sé re hall gat va dön tünk, va ló ban ké pe sek le he tünk el mén ket és
szí vün ket is afe lé for dí ta ni, ami min ket és má so kat is fel emel. 
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SZÍVÜNK GONDOLATAI

Ol vas suk el 1Sám 16:7; 1Kir 8:39; 1Krón 28:9; Zsolt 19:15 ver se it! Mit
hang sú lyoz nak ezek a szö ve gek? Ho gyan kel le ne ránk és gon dol ko dás mó -
dunk ra hat nia en nek az igaz ság nak? Va jon az itt fel so rolt igék ben kö zölt
gon do lat ide ges sé get, fé lel met vált ki be lõ lünk vagy re mén  nyel tölt el? Ta -
lán mind ket tõ igaz? Ele mez zük, hogy mi ért!

„Mert egye dül csak te is me red min den em ber nek szí vét” (1Kir 8:39). A szív a
Bib li á ban gyak ran a gon do la tok és ér zel mek köz pont ját je len ti (lásd Mt 9:4).
Egye dül Is ten ké pes be te kin te ni gon do la ta ink ba, szán dé ka ink ba, és csak Õ tud -
ja tit kos vá gya in kat. A Te rem tõ elõtt sem mi nem ma rad rejt ve, még egy át su -
ha nó gon do lat sem. 

Ja vun kat szol gál ja, hogy Is ten is me ri a gon do la ta in kat. Az Úr ak kor is jól tud -
ja, mi re van szük ség, ha va la ki túl sá go san el ke se re dett ah hoz, hogy ér tel mes
imát mond jon. Mi csak a kül sõt, a vi sel ke dést lát juk, és ab ból pró bá lunk a má -
sik gon do la tá ra kö vet kez tet ni, Is ten azon ban iga zán is me ri a gon do la to kat. 

Sá tán nak és an gya la i nak is csak ar ra van le he tõ sé ge, hogy fi gyel je nek, hall gas -
sa nak, és úgy al kos sa nak vé le ményt ar ról, ami az em ber ben vég be megy. „Sá -
tán nem tud a gon do la ta ink ban ol vas ni, de tet te in ket lát ja, hall ja sza va in kat, és
mi vel már olyan ré gen is me ri az em be ri csa lá dot, ké pes jel le münk gyen ge pon-
t ja it ki hasz nál va for mál ni kí sér té se it” (El len G. White cik ke, The Review and
Herald. 1891. má jus 19.).

Na pi dön té se ink köz ben (le gye nek akár sze mé lye sek, akár mun ká val kap cso la -
to sak), vagy ha má sok ra gon do lunk, áll junk meg egy perc re, és mond junk el
csend ben egy imát! Él vez zük a meg hitt pár be szé det ki zá ró lag a meg ér tõ Is ten
és kö zöt tünk, ami be sen ki nem hall gat hat be le az egész vi lág egye tem ben. Ha
te ret biz to sí tunk Krisz tus nak a gon do lat me ne tünk ben, vé del met él ve zünk a kí -
sér tés tõl és lel ki ál dá so kat nye rünk. Ez a fo lya mat se gít még szo ro sabb kap cso -
la tot ki ala kí ta ni az Úr ral. 

Ho gyan vi lá gít rá na pi ta nul má nyunk a bib li ai ta nács igaz sá gá ra, hogy
ne ítél jünk? Hány szor for dult már elõ, hogy va la ki fél re ma gya ráz ta in -
dí té ka in kat, mert nem tud ta, mi van a szí vünk ben? Mi ért olyan fon tos
te hát, hogy mi se ítél kez zünk? 
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KRISZTUS BÉKESSÉGE AZ EMBER SZÍVÉBEN

Milyen konkrét tettekre buzdít Kol 3:1-17 szakasza, hogy olyan életet
élhessünk, amit az ígéretek szerint Krisztusban megismerhetünk? 

Ez a sza kasz el ve zet az er köl csös és er kölcs te len ma ga tar tás, a szív és a gon do -
lat gyö ke ré hez. Rá mu tat Jé zus Krisz tus ra is, aki egye dül ké pes a jót mun kál ni
ben nünk, gon do la ta in kat irá nyít va. „És a Krisz tus bé kes sé ge ural kod jék a szí -
ve tek ben” (Kol 3:15, új prot. ford.). Fi gyel jük meg eze ket a ki fe je zé se ket:
„azo kat ke res sé tek”, „az odafelvalókkal tö rõd je tek”, „Krisz tus bé kes sé ge
ural kod jon”, „a Krisz tus be szé de lak jék ben ne tek”! Ar ra utal nak, hogy a bûn
el ke rü lé se és az erény meg szer zé se vá lasz tás dol ga, fel kell ké szül ni rá, nem
hir te len jön. Csak úgy le het le gyõz ni a bûnt, ha az „odafelvaló” dol go kat ke -
res sük, azok kal tö rõ dünk, ezt ha tá roz zuk el szí vünk ben, gon do la ta ink ban.
Krisz tus a for rá sa min den erény nek és jó ság nak. Ha en ged jük, ké pes iga zi bé -
kes sé get hoz ni az el ménk be. Egye dül Õ ké pes er re. 

Te hát Jé zus ra kell bíz nunk el mén ket, ami lé nyünk mag ja. A jel lem fej lõ dés
szem pont já ból ez kü lö nö sen fon tos, nem ha gyat koz ha tunk a kö rül mé nyek re! A
gon do lat tisz ta sá ga el len hat nak a bû nös haj la mok és a kö rü löt tünk lé võ vi lág
rom lott sá ga. Vi szont az Úr nem hagy ma gunk ra, se gít sé gét és vé del mét ki ter -
jesz ti mind azok ra, akik el fo gad ják. „Ha gon do la ta ink Is ten nél idõz nek, az is te -
ni sze re tet és ha ta lom irá nyít ja õket.” Ezért fon tos, hogy azok ból a sza vak ból
él jünk, „ame lyek Krisz tus aj ká ról szár maz nak” (El len G. White: Mind,
Character, and Personality. 2. köt. 669. o.). Lel ki küz de lem ide jén kí sér tést je -
lent het az em ber nek, hogy ne he zen tud ja el hes se get ni a hely te len gon do la to kat.
Ilyen kor kön  nyebb, ha el me gyünk va la ho vá, vagy más te vé keny ség be kez -
dünk, jó tár sa sá got ke re sünk. A vál toz ta tás ide jén imád koz zunk so kat, és igye -
kez zünk meg erõ söd ni!

A gon dol ko dás ti tok za tos em be ri fo lya mat. Iga zá ból nem is tud juk pon -
to san meg ha tá roz ni, mi az és ho gyan mû kö dik. Leg több eset ben azon -
ban tu da tunk leg mé lyén egye dül mi dönt jük el, mi re fo gunk gon dol ni.
Egy szem pil lan tás alatt más gon do lat ra le het vál ta ni, egy sze rû en csak
meg kell hoz nunk a dön tést. (Bi zo nyos ese tek ben azon ban pszi chés be -
teg sé gek gá tol hat ják ezt a ké pes sé get. Ek kor kü lö nö sen hasz nos az or -
vo si se gít ség, ha le he tõ ség van rá.) Mi a hely zet a gon do la ta ink kal? Mit
te szünk, ha leg kö ze lebb va la mi rossz öt lik fel ben nünk? 
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„A he lyes, tisz ta gon do lat ere je drá gább Ofir ara nyá nál. Rend kí vül fon tos nak
kell tar ta nunk a gon do la ta ink fe let ti kel lõ uralmat… Min den tisz tá ta lan gon do -
lat meg fer tõ zi a lel ket, csök ken ti az er köl csi erõt, és haj la mos el né mí ta ni a
Szent lé lek kész te té sét. El ho má lyo sít ja a lel ki lá tást, hogy az em ber ne te kint -
hes sen Is ten fe lé. Az Úr meg bo csát hat a bûn bá nó bû nös nek, és ezt meg is te -
szi, de még a bo csá na tot nyert em ber lel kén is ott ma rad a folt. Aki tisz tán akar -
ja lát ni a lel ki igaz sá go kat, an nak el kell for dul nia min den tisz tá ta lan szó tól és
gondolattól… Min den ren del ke zé sünk re ál ló esz közt fel kell hasz nál nunk ar ra,
hogy gon do la ta in kat ural juk és pal lé roz zuk. El mén ket Krisz tu sé val kell össz -
hang ba hoz nunk. Igaz sá ga meg szen te li tes tün ket, lel kün ket, szel le mün ket, és
így ké pe sek le szünk fe lül emel ked ni a kí sér té sen” (El len G. White cik ke, The
Signs of the Ti mes. 1905. au gusz tus 23.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Ha son lít suk ös  sze a cso port ban a ked di rész hez ké szí tett lis tán kat!

Mit ta nul ha tunk má sok vá la sza i ból? 
2. Mit je lent ez a vers: „fog lyul ejt vén min den gon do la tot, hogy en ge del -

mes ked jék a Krisz tus nak” (2Kor 10:5). Ho gyan ta nul hat juk meg ezt
ten ni? 

3. Mi ként hat nak a gon do la ta ink ra a té vé mû so rok, az internet, a szó -
ra koz ta tó ol vas má nyok, a rek lá mok stb.? Va jon mi lyen mér ték ben
be fo lyá sol ják gon dol kodá sun kat és tet te in ket? Mi ért csak ál tat juk
ma gun kat, ha azt his  szük: sem mi ha tá sa nincs ránk an nak, amit ol -
va sunk vagy meg né zünk? 

4. Ho gyan lep le zik le tet te ink a gon do la ta in kat – ta lán ön kén te le nül is?
Ho gyan árul el a test be széd?

5. Mit ta ná csol nánk an nak, aki va la mi lyen szen ve dél  lyel, kény sze res
ma ga tar tás sal küzd? Mi lyen bib li ai ígé re tek re hi vat koz ha tunk? Mi -
ért kell ál lan dó an em lé kez ni ar ra, hogy Jé zus el fo gad és meg bo csát -
ja bû ne in ket? Mi vel véd het jük meg a tel jes el ke se re dés tõl, ne hogy
azt gon dol ja, ha nem tu dott gyõz ni szenvedélye/i fe lett, bi zo nyá ra
nem jó a kap cso la ta Is ten nel? Mi vel fe jez het jük ki leg job ban, hogy
szün te len ka pasz kod nunk kell az Úr meg bo csá tá sá nak ígé re té be,
bár men  nyi re mél tat lan nak is érez zük ma gun kat? 

6. Men  nyi re kell meg fon tol ni sza va in kat, ame lyek tük rö zik gon do la ta -
in kat? Mit te he tünk azért, hogy be szé dünk ha tá sa ne rossz, ha nem
csak jó le gyen?
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A FELTÁMADÁS REJTELMEI

„Mert én tu dom, hogy az én meg vál tóm él, és utol já ra meg áll a por
fö lött, s ha ez a bõ röm le fosz lik is, tes tem ben lá tom meg az Is tent. Sa -
ját ma gam lá tom meg õt, tu laj don sze me im lát ják meg, nem más, bár
ve sé im is meg emész tet nek” (Jób 19:25-27, új prot. ford.).

„Sze mé lyi sé günk meg ma rad a fel tá ma dás után, még ha nem is
ugyan azok az anya gi ré szecs kék al kot ják majd tes tün ket, ame lyek a
sír ba száll tak. Az em ber szá má ra rej tély Is ten szám ta lan cso dá la tos tet -
te. Az élet le he le te vis  sza tér Is ten hez, aki meg õr zi jel le mün ket. Min -
den ki a sa ját jel le mé vel tá mad fel. A ma ga ide jé ben Is ten majd elõ szó -
lít ja a ha lot ta kat, is mét be lé jük ad ja az élet le he le tét, és a meg szá radt
cson to kat élet re kel ti. Ugyan az az alak je le nik meg, de nem lesz ben ne
be teg ség vagy hi á nyos ság. A fel tá madt em ber új ból él, ugyan az zal a
sze mé lyi ség gel, hogy a ba rá tok fel is mer hes sék egy mást. Nincs olyan
tör vény a ter mé szet ben, ami ar ra utal na, hogy Is ten ugyan azo kat az
anya gi ré szecs ké ket ál lí ta ná vis  sza, ame lyek a ha lál elõtt al kot ták a tes -
tet. Is ten ked ve sze rint va ló tes tet ad majd a fel tá madt iga zak nak. 

Pál ezt a kér dést a föld be ve tett mag ha son la tá val ér zé kel te ti. Az el -
ve tett mag el pusz tul, ám új mag kel ki be lõ le. Az ele nyé szõ mag anya -
ga nem áll hely re, de Is ten új, ked vé re va ló for má ban kel ti ki. A (fel tá -
ma dott) em ber tes tét sok kal fi no mabb anyag al kot ja majd, mert az már
új te rem tés, új szü le tés lesz. ’Elvettetik ér zé ki test, feltámasztatik lel ki
test’ (1Kor 15:44).

[A hí võ] meg hal hat, amint Krisz tus is meg halt, de a Meg vál tó éle -
te ben ne van. Éle te el van rejt ve Krisz tus sal Is ten ben. ’Én azért jöt tem,
hogy éle tük le gyen, és bõvölködjenek’ (Jn 10:10)…

Az utol só na pon majd fel tá maszt ja [a hí võ ket]” (El len G. White:
Maranatha. 302. o.).
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