
Reménység vagy depresszió

SZOM BAT DÉL UTÁN

E HE TI TA NUL MÁ NYUNK: Zsoltár 31:11; 32:1-5; 39:3-8; 42; 
Mikeás 7:1-7; 1János 1:9; Jelenések 21:2-4

„Kö zel van az Úr a meg tört szí vek hez, és meg se gí ti a sebhedt lel ke ket” (Zsolt
34:19).

A bûn meg je le né se óta lé te zik de pres  szió, va gyis olyan vég le tes el ke se re dés,
ami be az em ber be le is rok kan hat. Egy sor bib li ai sze rep lõ tör té ne té ben fel fe -
dez het jük azo kat a tü ne te ket, ame lyek va ló szí nû leg meg fe lel nek a mai fo gal -
mak sze rin ti de pres  szi ó nak. 

A re mény te len ség a de pres  szió egyik tü ne te, ami re a bib li ai re mény ség pá rat -
lan se gít sé get ad hat – a vi lág pe dig vaj mi ke ve set! Idõn ként az em ber éle té ben
van nak pil la na tok, ami kor kü lö nö sen el ke se re dik. En nek szám ta lan oka le het.
Is ten Igé je vi szont te le van ígé re tek kel, ame lyek min den hely zet ben, mind any  -
nyi unk nak egy jobb jö võ re mé nyé rõl szól nak – ha nem is eb ben a vi lág ban, az
el jö ven dõ ben bi zo nyo san.  

Ter mé sze te sen a de pres  szió sú lyos ese te i ben fon tos or vos hoz for dul ni. Az Úr
ké pes az egész ség ügyi dol go zók ál tal se gí te ni azok nak, akik nek kü lön gon do -
zás ra van szük sé gük. Vég té re is, ha va la mi lyen fi zi kai be teg ség ben szen ve -
dünk, ter mé sze tes nek tart juk, hogy or vos hoz me gyünk, füg get le nül at tól, mi -
lyen a kap cso la tunk Is ten nel. Ugyan ez a hely zet a kli ni kai de pres  szió sú lyos
ese té ben is, ami gyak ran ge ne ti ka i lag örök lõ dik, és az agy ké mi ai egyen sú lyá -
nak fel bom lá sa mi att kö vet ke zik be. Ép pen ezért a ke resz té nyek nek is or vos -
hoz kell for dul ni, ha ilyen té ren szo rul nak se gít ség re. 
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LELKI CSÜGGEDÉS

Hogy vi szo nyu lunk ah hoz, amit a 42. zsol tár ban ol va sunk? A zsol tá ros
sza vai mi lyen re ményt szó lal tat nak meg?

Dá vid több íz ben is mély han gu la ti hul lám völgy be ju tott az igaz ság ta lan ül döz -
te tés mi att (amit pl. Sa ul tól vagy Izráel el len sé ge i tõl szen ve dett el). Más kor vi -
szont erõs bûn tu dat gyö tör te, mert meg szeg te Is ten pa ran cso la ta it (lásd Zsolt
51:5). A bûn tu dat pe dig gyak ran de pres  szi ót vált ki. 

Ami kor az em ber csak ros  szat gon dol ma gá ról („én olyan ügyet len va gyok”),
pes  szi mis tán te kint a vi lág ra („az élet min dig igaz ság ta lan”), vagy re mény te le -
nül néz a jö võ be („so sem lesz jobb”), nagy az esé lye a de pres  szió ki ala ku lá sá -
nak. Ezt a hoz zá ál lást re mény vesz tett gon dol ko dás nak ne vez zük.

A ke resz té nyek más mó dot is vá laszt hat nak a dol gok ma gya rá za tá ra, be le fog -
lal va a kép be Is ten ter vét is. 

Ve gyük fon to ló ra az aláb bi le he tõ sé ge ket!
1) Ho gyan gon dol junk ön ma gunk ra? Is ten a sa ját ké pé re te rem tett, a te rem tett

vi lág fe let ti ura lom ra (1Móz 1:26-27). Az Õ tu laj don sá ga i ra em lé kez te tõ
jel lem zõk még min dig meg van nak ben nünk, an nak el le né re is, hogy érez -
he tõ a bûn ron tá sa. Jé zus Krisz tus ál do za ta meg men tett az örök ha lál tól, és
ki vált sá go kat adott – vá lasz tott nép, ki rá lyi pap ság, szent nem zet tag jai le -
he tünk (1Pt 2:9). Is ten sze mé ben fel be csül he tet len ér ték nek szá mí tunk. 

2) A vi lág. Igaz, hogy a vi lág rom lott és te le van go nosz ság gal. Ugyan ak kor
azon ban szám ta lan jó, ne mes és cso dá lat ra mél tó do log is van (Fil 4:8),
ami re gon dol ha tunk. A ke resz té nyek ép pen azért fo gad hat ják el vég ze tes
el ke se re dés nél kül a go nosz lé te zé sét, mert tud ni uk kell, hon nan ered és mi -
lyen sors vár rá. 

3) A jö võ. Mi lyen nagy sze rû jö võt tar to gat Is ten a gyer me kei szá má ra! A Bib -
lia szám ta lan ígé re te az üd vös ség rõl biz to sít (Zsolt 37:39).

A szo mo rú ság nem bûn, hi szen gon dol junk csak ar ra, hány szor el szo -
mo ro dott Jé zus is! Nem sza bad bûn tu da tot érez ni ami att, ha szo mo rú -
ak va gyunk vagy de pres  szi ó ba esünk. Bi zo nyos ese tek ben van okunk a
fáj da lom ra. Ho gyan se gít het nek az imén ti bib lia szö ve gek mos ta ni küz -
del me ink ben? 
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A CSÜGGEDÉS KÖVETKEZMÉNYEI

„Mint a fecs ke és a da ru, si pog tam, nyög tem mint a ga lamb, sze me im a ma -
gas ság ba me red tek: Uram! erõ szak raj tam, sza ba díts meg” (Ézs 38:14). 

A bib li ai le írás nem hagy két sé get afe lõl, mi lyen erõs volt az Ezékiást han gos sí rás -
ra kész te tõ fáj da lom. Az ér zel mi gyöt re lem ki fe je zé se kul tú rán ként el té rõ. Van, ahol
né mán szen ved nek, ke rül ve a nyil vá nos, fel tû nõ pa nasz ko dást. Má sok, mint pl.
Ezékiás, nyög nek és sír nak szo mo rú sá guk ban. Sze mé lyi ség be li kü lönb sé gek is lé -
tez nek. Egye sek nyu god tab ban gon dol nak a ha lál ra, mint má sok. Hos  szan tar tó vagy
vég ze tes be teg ség ben szen ve dõk nél ál ta lá ban meg fi gyel he tõk de pres  szi ó ra uta ló tü -
ne tek. Ezékiás ki rály ha lá los be teg ség be esett. Ezért ke rí tet te ha tal má ba a de presz  -
szió, amit Ézsa i ás köny ve 38. fe je ze te ír le. A de pres  szió tü ne tei olyan fáj dal ma sak
is le het nek, hogy a be teg ön gyil kos sá got kí sé rel meg, így akar va sza ba dul ni a ször -
nyû ál la pot tól. A kli ni kai de pres  szi ó ban szen ve dõk több mint 10%-a vé get is vet az
éle té nek. Ez egy ér tel mû en sú lyos be teg ség, és en nek meg fe le lõ en kell ke zel ni. 

Mi lyen tü ne tek rõl ol vas ha tunk a kö vet ke zõ ver sek ben? 

1Kir 19:4

Zsolt 31:11

Zsolt 77:5

Zsolt 102:5-6

A de pres  szió kü lön fé le fáj dal mas mó do n je lent kez het: a) mély szo mo rú ság
(bá nat); b) az em ber nem akar sem mit ten ni, még öröm te li dol go kat sem; c)
vál to zik az ét vá gya, fogy ni vagy híz ni kezd; d) al vás za var lép fel, túl ke vés
vagy túl sok al vás; e) ön bi za lom hi ány; f) nem ki egyen sú lyo zott, hely te len gon -
dol ko dás és me mó ria za var; g) ha lál lal és ön gyil kos ság gal kap cso la tos gon do -
la tok. Egye sek nél csak egy-két tü net je lent ke zik, má sok nál több, és akár hó na -
po kig is szen ved nek, mi e lõtt vál to zás áll na be. Sok eset ben rop pant nagy a de -
pres  szi ó val já ró te her, ezért fel tét le nül szük sé ges az or vo si vagy lel ki se gít ség.

Elõbb-utóbb mind an  nyi an ta lál ko zunk a szo mo rú ság gal és a csa ló dás -
sal, így vagy úgy. Ál ta lá ban mi az, ami el csüg geszt? Mi ért? Idéz zünk fel
olyan ese te ket, ami kor Is ten ve zet te az éle tün ket! Ho gyan ta lá lunk re -
ményt és bá to rí tást, ha az Úr múlt be li tet te i re gon do lunk? Mi ért olyan
fon tos élet ben tar ta ni ezek nek az em lé két? 
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SZABADULÁS A DEPRESSZIÓTÓL

Mi tör tént, ami kor Dá vid el hall ga tott (Zsolt 39:3-8)? És mi lett ak kor,
ami kor vég re meg szó lalt? 

Mint a leg több ér zel mi rend el le nes ség ese té ben, úgy a de pres  szi ó tól szen ve dõk -
nek is fon tos a küz del me ik rõl be szél ni. Csak így in dul el a gyógy ulás. A fe szült -
ség és a lel ki fáj da lom eny hí té sé nek leg biz to sabb mód ja, ha õszin te, ko moly imá -
ban for du lunk az Úr hoz. Ál ta lá ban még több re is szük ség van, de ez jó kez det. 

A de pres  szió le küz dé sé hez ve ze tõ alap ve tõ stra té gia ré szét ké pe zi a be szél ge tés
egy ba rát tal (vagy te ra pe u tá val), aki tud ja, ho gyan kell meg fe le lõ en hall gat ni,
sõt az zal is tisz tá ban van, szük ség ese tén ho gyan le het ko mo lyabb se gít sé get
kap ni. A gyógy ulást se gí ti, ha az em ber ké pes szó ban ki fe jez ni gon do la ta it és ér -
zé se it. A gyü le ke ze ti kö zös ség nagy sze rû te ret biz to sít hat a csüg ge dõk bá to rí tá -
sá ra, ám gyak ran ez nem elég, fõ ként ak kor, ha or vo si se gít ség re is szük ség van.
Vi szont rend kí vül fon tos min den ki szá má ra, aki ne héz idõ ket él át vagy el csüg -
gedt, eset leg de pres  szi ó ba esett, hogy be szél jen va la ki vel, aki ben meg bí zik. Né -
ha az is kü lö nö sen so kat ja vít az em ber köz ér ze tén, ha el be szél get het va la ki vel. 

Mi lyen ígé re tet ta lá lunk Zsolt 55:18 ver sé ben? Mi ért olyan fon tos ez az
ígé ret a szá munk ra? 

A ta nács adó/pszi cho ló gus ta lán csak a kö vet ke zõ hé ten tud na fo gad ni. Dá vid
azon ban meg ta nul ta, ho gyan kap hat se gít sé get a hét min den nap ján, a nap bár -
mely órá já ban. Mi is bár mi kor for dul ha tunk az Úr hoz. Dá vid tud ta, hogy az Úr
hal lot ta a hang ját, és ez bá tor ság gal töl töt te el. 

Vi lá gi pszi cho ló gu sok is ja va sol ják az imát azok nak a pá ci en se ik nek, akik hisz -
nek az ima ere jé ben. Az imád ság jó té kony ér zel mi ha tá sát azok is ta pasz tal hat -
ják, akik nek szen ve dé se nem olyan sú lyos, mint a kli ni kai de pres  szió. Nem szá -
mít, ki va gyok és men  nyi re csüg ged tem el, ha meg fe le lõ a kap cso la tom az Úr -
ral, mert ez nagy ban hoz zá já rul a gyógy ulás hoz, re ményt éb reszt, bá to rít. 

El len White úgy fo gal ma zott, hogy imád ko zás köz ben „úgy tár juk ki
szí vün ket Is ten elõtt, mint ha egy ba rá tunk len ne” (Testimonies. 4. köt.
533. o.). Az ima ta lán nem old ja meg min den prob lé mán kat, de ho gyan
se gít meg bir kóz ni ve lük? 
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A BŰNBOCSÁNAT SZÜKSÉGESSÉGE

Dá vid ho gyan ta lált eny hü lést szen ve dé sei kö zött (Zsolt 32:1-5; vö. 1Jn
1:9)? Mi ho gyan ta pasz tal ha tunk ha son lót? 

Kü lö nös fáj dal mat vált hat nak ki a be nem val lott bû nök. Dá vid ki fe je zé sei vi -
lá go san utal nak erõs bel sõ fáj dal má ra. A 32. és a ha son ló zsol tá rok bi zo nyít ják,
hogy mi lyen sú lyos ér zel mi kí no kat állt ki Dá vid. 

Ha de pres  szi ó tól szen ve dõk kel van dol gunk, sem mi szín alatt ne hi báz tas suk
õket, hogy nem val lot ták be bû ne i ket! Ar ra sem sza bad kö vet kez tet nünk, hogy
rossz em be rek vol ná nak, és ezért olyan el ke se re det tek. So kan együtt tud nak
érez ni a szer vi be teg ség ben szen ve dõk kel, még a kli ni kai de pres  szi ó sok kal is,
ám saj ná la tos mó don haj la mo sak el ítél ni azo kat, akik hely te len tet te ik kö vet -
kez té ben pszi chés vagy lel ki küz del me ket él nek át. 

Edgar Allen Poe Az áru ló szív cí mû ver sé ben egy em ber tör té ne té re utal, aki
gyil kos sá got kö ve tett el, majd a holt tes tet el rej tet te a tett he lyen, a pad ló alá.
Re mél te, hogy vét ke a te tem mel együtt rejt ve ma rad, de egy re erõ sö dött ben ne
a bûn tu dat. Majd egy nap meg hal lot ta az ál do zat szív dob ba ná sát – mind erõ -
seb ben és erõ seb ben vert. Ké sõbb rá jött, hogy nem is a mély bõl, ha nem sa ját
szí vé bõl jön a hang. 

Van nak vi szont olya nok is, akik meg val lot ták bû ne i ket, még is ret te ne te sen
szen ved nek a bûn tu dat tól. So kan úgy ér zik, hogy nem mél tók a bo csá nat ra, si -
rán koz nak a bû nük ál tal oko zott ször nyû szen ve dés mi att, még ha meg is bán -
ták, és Is ten meg is bo csá tot ta azo kat. Ez is óri á si ér zel mi gyöt re lem for rá sa le -
het. Ilyen eset ben fon tos a gyógy ulás ra és az el fo ga dás ra vo nat ko zó is te ni ígé -
re tek re össz pon to sí ta ni, még a leg ször nyûbb bû nök ese tén is! A múl tat nem
má sít hat juk meg, Is ten ke gyel me ál tal azon ban ta nul ha tunk hi bá ink ból, és
amen  nyi re le het sé ges, kár pót lást ad ha tunk az ál ta lunk el kö ve tett ros  szért. Vég -
té re is, mi csak azt te het jük, hogy át ad juk ma gun kat Is ten nek, ir gal mát, ke gyel -
mét és gyó gyí tá sát kér ve. 

So kan be val lot ták ugyan bû ne i ket, még is küz de nek a bûn tu dat tal. Mi -
ért olyan fon tos, hogy be is mer jük hi bán kat, fe le lõs sé get vál lal junk ér te,
majd meg ta nul junk to vább lép ni, bár mi lyen ros  szat is tet tünk? 
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REMÉNYSÉG A CSÜGGEDŐKNEK

Mi ben ta lált a pró fé ta me ne dé ket a tár sa dal mi és em be ri kap cso la to kat
érin tõ prob lé mák kö ze pet te? Mik 7:1-7

Mikeás az el sõ hat vers ben le ír ja az ab ban a kor ban el kö ve tett er kölcs te len,
egy ál ta lán nem eti kus, sõt erõ sza kos tet tek egész kö rét. Az el nyo más és a kü -
lön fé le bán tal ma zás, a tisz te let va la mint a be lá tás hi á nya, a kor rup ció és a csa -
lás már a bûn meg je le né sé tõl fog va lé te zik, és ma is min de nütt meg ta lál ha tó.
Ve gyük csak elõ a mai új sá got, és az egy ko ri Izráel ba ja i val pár hu za mos dol -
go kat lá tunk. Ez a za va ros tár sa dal mi ál la pot kü lö nö sen ak kor vá lik fáj dal mas -
sá, ha köz vet len kör nye ze tünk ben (szom széd, ba rát, há zas társ, gyer mek, szü lõ)
je lent ke zik (Mik 7:5-6). A rossz em be ri kap cso la tok stressz ha tá sa óri á si, de -
pres  szi ót kel tõ. Mikeás vi lá go san meg fo gal maz za (7. vers), hogy ilyen vál ság -
hely ze tek ben a túl élés dön tõ té nye zõ je a re mény.

A re mény ség kü lö nö sen fon tos ah hoz, hogy leg alább vi szony la gos men tá lis
egész ség gel él hes sük az éle tün ket. Még az Is ten ben nem hí võ em ber szá má ra is
fon tos a re mény – mun kát ke re sõ fi a ta lok nak re mény ked ni ük kell, hogy majd
csak ta lál nak ál lást; az el té vedt utas nak bíz nia kell ab ban, hogy vé gül meg ta lál ja
az utat; a pén zü ket vesz tett be fek te tõk nek hin ni ük kell, hogy jön nek még jobb na -
pok. Cél ta lan ság ba, sõt ha lál ba dönt, ha az em ber bõl egé szen ki hal a re mény.
Ami kor az itá li ai fi lo zó fus és köl tõ, Dan te Alighieri (1265-1321) az Is te ni szín -
já ték cí mû mû vé ben be akar ta mu tat ni a pok lot, el kép zel te, hogy a be já rat fe lett
egy ha tal mas táb la függ a kö vet ke zõ fel irat tal: „Ki itt be lépsz, hagyj fel min den
re mén  nyel!” A le he tõ leg na gyobb bün te tés, ha va la kit min den re mény tõl meg -
fosz ta nak. A Bib li á ban elénk tá ru ló re mény ség vi szont a leg szebb el kép ze lé se in -
ken is túl tesz. Ki fe je zi, hogy majd el jön a tö ké le tes meg ol dás, és Jé zus Krisz tus
ál tal üd vös sé get kap ha tunk. El en ged he tet len, hogy az ad ven tis ták tör té nel mi ál -
dott re mény sé ge le gyen az éle tünk köz pont ja. Ha iga zán vár juk Jé zus vis  sza té ré -
sét, ké pe sek le szünk a meg fe le lõ né zõ pont ból lát ni azt a sok fé le kel le met len dol -
got, ami kö rül vesz, és így tu dunk bi za lom mal te kin te ni az örök ké va ló ság fe lé. 

Fi gyel jük meg az ígé re te ket! Mi lyen re mény sé get ta lá lunk a kö vet ke zõ
ver sek ben? Ézs 65:17; 2Pt 3:13; Jel 21:2-4
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ol vas suk el Mt 26:36-43 ver se it! Jé zus el mond ta: „Ha lá lo san szo mo rú a lel -
kem” (38. vers, SZIT). Kép zel jük el fáj dal mát, ami kor nem volt, aki mel lé állt
vol na, ta nít vá nyai meg ta gad ták, és rá ne he ze dett mind az Is ten tõl va ló el sza ka -
dás ér zé se, mind az em be ri ség bû ne i nek ter he. Szen ve dé se na gyobb volt min -
den el kép zel he tõ fáj da lom nál, amit ha lan dó ki áll hat. 

„Most azon ban, mi kor a Gecsemáné kert hez kö ze led tek, fur csa mó don hall ga -
tag lett. Jé zus gyak ran fel ke res te ezt a ker tet, hogy ott el mél ked jék és imád koz -
zék. Szí ve azon ban még so ha sem volt an  nyi ra te le szo mo rú ság gal, mint kín -
szen ve dés ének ezen az éj sza ká ján. Egész föl di éle tén át Is ten je len lét ének a vi -
lá gos sá gá ban járt. Mi kor olyan em be rek kel ke rült ös  sze üt kö zés be, akik Sá tán
be fo lyá sa alatt vol tak, Jé zus azt tud ta mon da ni: ’Aki kül dött en gem, én ve lem
van. Nem ha gyott en gem az Atya egye dül, mert én min den kor azo kat cse lek -
szem, ame lyek ne ki ked ve sek’ (Jn 8:29). Most azon ban úgy lát szott, mint ha Jé -
zus ki re kesz tõ dött vol na Is ten je len lét ének vi lá gos sá gá ból. Most olyan volt,
mint aki a bû nö sök kö zé tar to zik. Az el ve szett em be ri ség bû nét ne ki kel lett el -
hor doz nia. Az Úr nak mind nyá junk vét két Reá kel lett vet nie, Reá, aki pe dig
bûnt nem is mert (vö. Ézs 53). Olyan ret te ne tes, ször nyû volt szá má ra a bûn,
olyan nagy volt a sú lya a vé tek nek, ame lyet ne ki kel lett el hor doz nia, hogy az
Atya sze re te té bõl va ló örök ki zá rás fé lel me tört lel ké re. Mi u tán meg érez te,
hogy Is ten ha rag ja mi lyen ret te ne tes azok kal szem ben, akik át hág ják pa ran cso -
la ta it, így ki ál tott fel: ’Felette igen szo mo rú az én lel kem mind ha lá lig!’ (Mt
26:38)” (El len G. White: Jé zus éle te. Bu da pest, 1989, Ad vent Ki adó. 590. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Mi lyen fon tos sze re pe le het gyü le ke ze tünk nek a de pres  szió vagy az

egyéb ér zel mi ba jok mi att szen ve dõk se gí té sé ben? Ho gyan se gít het -
nénk még job ban azok nak, akik nek er re szük sé gük van, még ha ke -
vés is a le he tõ sé günk? 

2. Ho gyan se gít het nénk an nak, aki imád ko zik, ta nács adás ra jár, sze re -
ti az Urat, bí zik ben ne, oly kor még is el csüg ged, és nem ér ti az okát?
Mit te he tünk, ne hogy el sza kad jon a hit tõl, ha nem ra gasz kod jon az
Igé ben ta lál ha tó re mény hez és ígé re tek hez?

3. Az egyik leg na gyobb té ve dés, ha az em ber azt hi szi, hogy Is ten el for dult
tõ le, mert olyan erõs szo mo rú sá got, csüg ge dést érez. Mi ért nem igaz ez?
Mely bib li ai hõ sök ese te iga zol ja, hogy a szo mo rú ság és a csüg ge dés
nem an nak a bi zo nyí té ka, hogy Is ten há tat for dí tott ne künk? 
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
ÉLHETSZ ÍGY IS, ÚGY IS

Örülj szívem egy mosolynak, ha kapsz,
a virágnak az ablakod alatt.
A Nap rádhulló sugarának,
feletted a kéklõ ég tavának.

Ha bántanak, attól ne félj,
ha a szívedben van remény,
mert Istennek te vagy a kincse; 
drágán vett meg, fizetett érte!
Egy percre se feledd el: életed
Isten nélkül ember módra nem élheted!

– Élheted a bûn útját járva,
míg belé hullsz végleg a mocsárba.
A sáros fertõben nem ember módra
lehetsz a Sátán szolgálója.
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