
Kitartás

SZOM BAT DÉL UTÁN

E HE TI TA NUL MÁ NYUNK: Ruth 1; Eszter 2; Jób 19:25; 
2Korinthus 11:23-28; Filippi 4:11-13; Jakab 5:10-11

„Isten a mi oltalmunk és erõsségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.
Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger
közepébe: zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg
háborgásától” (Zsolt 46:2-4).

Ne héz sé gek, meg ráz kód ta tá sok, tra gé di ák, ve szé lyek vagy kü lö nö sen erõs
stressz hely ze tek ide jén ki tar tás ra van szük sé günk, hogy az adott ese mény ne
vi sel jen meg túl sá go san, és új ból ké pe sek le gyünk talp ra áll ni. Egy re in kább a
fi gye lem kö zép pont já ba ke rül ez a fo ga lom, mi vel rend kí vül fon tos, hogy ki -
tar tó ak tud junk ma rad ni az élet meg pró bál ta tá sai kö zött. Vég té re is, ugyan ki
az, aki ilyen vagy olyan for má ban ne len ne ki té ve ko moly stressz nek? A kér -
dés az: ho gyan tu dunk ki tar tás sal meg bir kóz ni az ese mé nyek kel, még hoz zá
anél kül, hogy köz ben ér zel mi leg tel je sen ös  sze tör nénk?

Victor és Mildred Goertzel az 1960-as évek ben ír ta a Cradles of Eminence (Ki -
vá ló sá gok böl csõi) cí mû köny vet. Hét száz nál is több olyan em ber élet raj zi
elem zé sét köz lik ben ne, akik nek rend kí vül ne héz volt a gyer mek kor ra (csa lá di
prob lé mák, anya gi gon dok, tes ti vagy szel le mi fo gya té kos ság stb.), és még is
nagy si kert ér tek el. A köny vet 2004-ben át dol goz va új ra ki ad ták. A Bib li á ban
is ol vas ha tunk óri á si ne héz sé ge ket le gyû rõ em be rek rõl, akik nek Is ten ke gyel -
mé bõl si ke rült új ból fel áll ni uk, és le tud ták gyõz ni gond ja i kat. Szo ron ga tó kö -
rül mé nye ik, sõt jel lem be li hi á nyos sá ga ik el le né re is ké pes volt fel hasz nál ni
õket Is ten, mert volt ben nük elég ki tar tás, és mos to ha vi szo nyok kö zött is el tö -
kél ten ha lad tak elõ re. 
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JÓB TŰRÉSE

Mit mond ha tunk el Jóbról, ami mi att kö ve ten dõ pél da ként utal rá a Szent -
írás? Jak 5:10-11; Jób 1-3

Egy nõ lel ki ta nács adás ra járt, hogy fel tud jon épül ni egy ne héz hely zet után.
Ké sõbb el mond ta ba rá ta i nak, hogy a ta nács adó me lyik gon do la ta se gí tet te iga -
zán gyógy ulá sát. „Az hasz nált a leg töb bet – mond ta –, hogy a ta nács adó foly -
ton is mé tel te: a fáj dal mas kö rül mé nyek egy szer vé get ér nek. Azt szok ta mon -
da ni: ’Most ki lá tás ta lan nak, vé get nem érõ nek tû nik min den, de már nem tart
túl so ká!’ Ez a gon do lat se gí tett ki tar ta ni.” Úgy is mond hat nánk, hogy a ta nács -
adó élet ben tar tot ta ben ne a re ményt. Ho gyan fej lõd he tünk a ki tar tás ban? Ge -
or ge Goodman be szél ge tett egy fi a tal em ber rel, aki ar ra kér te, hogy imád koz -
zon ér te: „Mr. Goodman, ké rem, imád koz zon, hogy tü rel mes le gyek!”

Az idõs fér fi így vá la szolt: „Rend ben van, imád koz ni fo gok, hogy ér jék meg -
pró bál ta tá sok.”

„Nem, uram, én tü rel mes aka rok len ni” – til ta ko zott a fi a tal. 

„Ér tem – mond ta Goodman –, és imád koz ni fo gok azért, hogy ér jék meg pró -
bál ta tá sok.” Majd ki nyi tot ta a Bib li át, és fel ol vas ta Róm 5:3 ver sét a cso dál ko -
zó fi a tal em ber nek: „De nem csak ez zel, ha nem még szen ve dé se ink kel is di csek -
szünk, mert tud juk, hogy a szen ve dés bõl tü re lem fa kad” (SZIT). 

Jób tör té ne te az egyik leg jobb pél da a bé ke tû rés re. Jób már ko ráb ban meg ér tet -
te, hogy Is ten ke gyel mes és igaz sá gos. Nem tud ta, mi okoz ta szen ve dé sét. A fe -
le sé ge sem se gí tet te iga zán, gyer me ke it és va gyo nát el ve szí tet te, majd ször nyû
be teg ség tá mad ta meg, még sem ve szí tet te el Is ten be ve tett hi tét. Ki tar tott egé -
szen ad dig, amíg a tra gé dia vé get nem ért. 

Ol vas suk el Jób 19:25 ver sét! Mi nek a re mé nyé be ka pasz ko dott Jób? Ho -
gyan ta nul ha tunk meg mi is er re ha gyat koz ni, ha ne héz sé gek kel küz dünk? 

Gon dol junk éle tünk egy ne he zebb idõ szak ára! Mi ben re mény ked tünk,
ami meg tar tott? Mit mon dott va la ki ak kor, ami vel se gí tett? Mi volt az,
ami in kább ár tott? Eb bõl az eset bõl mit ta nul tunk, ami vel mi is se gít he -
tünk va la ki nek, aki ép pen ko moly gon dok kal küzd? 
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JÓZSEF FOGSÁGA

1Móz 37:19-28 és 39:12-20 sza ka sza it ol vas va pró bál juk ma gun kat Jó zsef he lyé -
be kép zel ni! Men  nyi re el le he tett ke se red ve! Men  nyi ha rag és ke se rû ség hal mo -
zód ha tott fel ben ne, rá adá sul jog gal. A Bib lia ugyan nem szá mol be rész le te sen
az ér zel me i rõl, de nem ne héz el kép zel ni, mek ko ra fáj dal mat okoz ha tott ne ki az
áru lás, a becs te len ség. Jó zsef azon ban a kri ti kus hely ze tek ben az Úr hoz for dult,
és az ese mé nyek vé gül jól alakultak. Meg té ré se azu tán tör tént, hogy test vé rei el -
ad ták. Ek kor kap cso la ta még szo ro sabb lett Is ten nel. „Hal lott az ígé re tek rõl, ame -
lye ket az Úr Jákóbnak tett, és hogy azok mi ként tel je sed tek – ho gyan je len tek
meg a szük ség órá já ban Is ten an gya lai, hogy ok tas sák, vi gasz tal ják és ol tal maz -
zák. Hal lott ar ról is, hogy a sze re tõ Is ten az em ber szá má ra Meg vál tó ról gon dos -
ko dott. Most ezek a drá ga lec kék fel ele ve ned tek lel ké ben. Jó zsef hit te, hogy atyái
Is te ne az õ Is te ne is. Ak kor és ott tel je sen át ad ta ma gát az Úr nak” (El len G.
White: Pát ri ár kák és pró fé ták. Bu da pest, 1993, Ad vent Ki adó. 173. o.).

Igaz ság ta la nul töm löc be ve tet ték, ké sõbb azon ban így nyílt meg szá má ra az út
a fá raó ud va rá ba, hogy be tölt hes se kül de té sét, meg ment ve so kak, köz tük sa ját
csa lád ja éle tét. 

Mit fe jez nek ki az aláb bi bib lia szö ve gek a ne héz hely ze tek jó ra for du lá sá -
val kap cso lat ban?

Róm 5:3-5

2Kor 1:3-4

2Kor 1:8-9

2Tim 1:11-12

Is ten nem akar ja, hogy bár ki is szük ség te le nül szen ved jen. Jé zus olyan he lyet ké szít
a menny ben, ahol nem lesz sí rás, sem fáj da lom (Jel 21:4). Úgy tû nik, bi zo nyos dol -
go kat csak fáj da lom út ján ta nu lunk meg, mi köz ben az ígé ret be tel je se dé sé re vá runk.
Jel lem fej lõ dés, együtt ér zés, alá zat, a jó és a rossz meg is me ré se, az iga zi ta nít vány -
ság – né hány do log, amit meg ta nul ha tunk. Ne héz a szen ve dés elõ nye i re gon dol ni,
kü lö nö sen, ami kor a sû rû jé ben õr lõ dünk, de Is ten tõl kér he tünk erõt el vi se lé sé hez. 

Elõ for dult már ve lünk is, hogy egy ret te ne tes hely zet bõl vé gül elõ nyünk
szár ma zott? Men  nyi ben se gít ez az eset is bíz ni az Úr ban a pró bák ide -
jén, még ha sem mi jó ra nem is lá tunk re ményt? 
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NAÓMI

Milyen bajok érték Naómit? Ruth 1

Min dig fé le lem mel jár, ami kor az em ber nek el kell hagy nia sa ját or szá gát, hogy
má sutt te le ped jen le, fõ leg, ha a túl élés mi att kény sze rül tá vo zás ra. A Júda te rü -
le tét súj tó éhín ség kész tet te Eliméleket, Naómit és fi a i kat, hogy Moáb föld jé re,
föld mû ve lés re al kal mas vi dék re köl töz ze nek, ahol ele gen dõ éle lem volt. A bál -
vány imá dó moábiták (Bír 10:6) szo ká sai el len tét ben áll tak a zsi dók hi té vel. Már
ez is igen csak meg ne he zít het te az újon nan ér ke zõk hely ze tét. Majd le te le pe dé -
sük után bi zo nyos idõ vel Naómi fér je meg halt. Anya és fi ai ide gen föl dön él ték
az öz ve gyek és ár vák vé de lem nél kü li éle tét. Idõ vel meg nõ sült Mahlon és
Kiljon, Naómi két fia, hely bé li lá nyo kat vet tek el. A nagy val lá si kü lönb sé gek
mi att a csa lád ban ki ala kul hat tak konf lik tu sok, leg alább is ele in te. A tör vény
ugyan nem til tot ta ki fe je zet ten a zsi dók és a moábiták há zas sá gát, de volt egy ki -
kö tés: a moábiták és le szár ma zot ta ik a ti ze dik nem zet sé gig nem csat la koz hat tak
az Úr gyü le ke ze té hez (5Móz 23:3). Ké sõbb meg halt Mahlon és Kiljon, akik nek
a ne ve azt je len tet te: „be te ges ked ni” és „el eped ni”. Szin te el kép zel ni is ne héz
tra gi ku sabb hely ze tet an nál, mint ami Naómi éle té ben be kö vet ke zett: leg kö ze -
leb bi csa lád tag jai már nem él tek, csak a tá vo li Bet le hem ben vol tak ro ko nai. 

Naómi éle té ben mi je len tett for du ló pon tot? Ho gyan ho zott Is ten ja vu lást a
sú lyos ba jok után? Ruth 1:16-18; 4:13-17

Naómi leg mé lyebb szo mo rú sá gá ban Ruth ál tal nyúj tott ér zel mi tá maszt ne ki
Is ten. Bi zo nyá ra rend kí vü li as  szony le he tett, hi szen mind két me nyé bõl õszin te
oda adást vál tott ki; fõ leg Ruthból, aki Izráel Is te nét is el fo gad ta, és meg in gat -
ha tat la nul ki tar tott amel lett, hogy éle te vé gé ig gond ját vi sel je anyó sá nak egy
olyan or szág ban, amely nek la kói tör té nel mi leg nép ének el len sé gei vol tak. A
2–4. fe je ze tek ben ki bon ta ko zik elõt tünk a bol dog csa lá di élet hez ve ze tõ ese mé -
nyek lán co la ta. Naómi vég re ma ga mö gött hagy ja a ki mond ha tat lan fáj dal mak
idõ sza kát, és ta nú ja le het Ruth és Bo áz há zas sá gá nak, va la mint uno ká ja, Obed
szü le té sé nek, aki Isai ap ja lett – õ pe dig Dá vid ap ja volt. 

Leg fõ kép pen az Úr ban kell bíz nunk, ne ki kell min dent át ad nunk, idõn -
ként még is szük sé günk van em be ri se gít ség re is. Mi kor for dult elõ utol -
já ra, hogy igé nyel tük va la ki nek a se gít sé gét? Mi lyen ta pasz ta lat ra tet -
tünk ez ál tal szert? 
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ESZTER KÜZDELMEI 

Mi lyen ne héz sé ge ket, küz del me ket és nyo mást kel lett Esz ter nek ki áll nia?

Eszt 2:6-7

Eszt 2:10

Eszt 2:21-22

Eszt 4:4-17

Eszt 7:3-4; 8:3

Esz ter ko rán ár ván ma radt. Idõ sebb uno ka test vé re, Márdokeus ugyan ma gá hoz
vet te, még is ne héz le he tett a szü lei nél kül fel nõ nie. En nek el le né re Esz ter ki -
egyen sú lyo zott, ha tá ro zott és te het sé ges fi a tal nõ vé érett. 

Azu tán sem fe led ke zett el nem ze ti és csa lá di ho va tar to zá sá ról, hogy ki rá lyi
rang ra emel ke dett. Ez ki mon dot tan ne héz le he tett szá má ra. Az ud var éte lei,
fény ûzé se és szo ká sai kö zött Esz ter nek va la hogy meg kel lett õriz nie zsi dó sá gát
és hi tét. Rá adá sul szün te len fe nye get te a ve szély, hogy fel fe dik tit kát, és nem
tud hat ta biz to san, mi lyen kö vet kez mé nye ket von hat ma ga után, ha szár ma zá sa
ki tu dó dik. Azt a rossz hírt is Esz ter nek kel lett a ki rály tu do má sá ra hoz nia, hogy
sa ját hi va tal no kai tör nek az éle té re. Egy ál ta lán nem volt kön  nyû fel adat, mert
ha az össze es kü vést nem tud ják bi zo nyí ta ni, Esz tert és uno ka test vér ét rá gal ma -
zás sal vá dol hat ják, és ki tud ja, ho vá fa jul ha tott vol na a hely zet. Ám leg in kább
az a fe le lõs ség nyom ta a vál lát, hogy ne ki kel lett köz ben jár nia né pe meg men -
té sé ért. Márdokeus kér te, hogy lép jen fel a zsi dók ér de ké ben. Ezt csak éle te
koc káz ta tá sá val te het te meg. Ha bo zá sa lát tán uno ka test vé re még na gyobb nyo -
mást gya ko rolt rá: „Mert ha e mos ta ni idõ ben te hall gatsz, má sun nan lészen
kön  nyebb sé gük és sza ba du lá suk a zsi dók nak; te pe dig és atyád há za el vesz tek”
(Eszt 4:14). Ami kor azu tán Esz ter meg je lent a ki rály elõtt, tisz tá ban volt ve le,
hogy a ha lál szé lén áll. Vé gül azon ban min den a leg job ban ala kult, bár mi lyen
ve szé lyes is volt a hely zet idõn ként a fi a tal nõ re néz ve. 

Esz ter hez ha son ló an mind nyá jan olyan kö rül mé nyek kö zé szü let tünk,
ame lyek ala kí tá sá ban nem volt sze re pünk. Mit mond ha tunk el a vi szo -
nya ink ról? Mit kap tunk örök ség ként, ké rés nél kül – le gyen szó akár jó,
akár rossz dol gok ról? Ho gyan ta nul hat juk meg job ban ér té kel ni a ka -
pott jót, és le gyõz ni azt, ami rossz? 
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A MEGELÉGEDETTSÉG TITKA

Pál Tárzusban szü le tett és ne vel ke dett, egy Ben já min tör zsé hez tar to zó iz ra e li ta
csa lád ban. Ró mai pol gár jo gát édes ap ja ré vén nyer te, aki a Ró mai Bi ro da lom pol -
gá ra volt. A szi go rú hi tû fa ri ze u sok kö ré hez tar to zott, akik ra gasz kod tak a tör vény -
hez (Tó ra) és a szó be li tra dí ci ó hoz (Misna). Ilyen kö rül mé nyek kö zött bi zo nyá ra
él vez te a tár sa dal mi és val lá si hely ze té bõl adó dó elõ nyö ket. Ami kor azon ban el fo -
gad ta Jé zus hí vá sát, min den meg vál to zott. Ül dö zõ bõl ma ga is he ves ül dö zés cél -
táb lá já vá lett: elõbb sa ját nép ének tag jai, ké sõbb pe dig a ró ma i ak is fe nye get ték.
Há rom év ti ze den át tar tot tak meg pró bál ta tá sai, és ró mai fog sá ga vé gén ki vé gez ték. 

2Kor 11:23-28 sza ka szá ban az apos tol fel so rol ja, men  nyi há nyat ta tás ér te.
Sok szen ve dé se után még is ho gyan ér té ke li éle tét Fil 4:11-12 ver se i ben? Mi
a ta nul ság eb bõl szá munk ra, sa ját küz del me ink kö zött? 

A bol dog ság és a fi zi kai jó lét igen fon tos ös  sze te võ je a meg elé ge dett ség. Azok
lesz nek meg elé ge det tek, akik a dol gok po zi tív ol da lát né zik, akik ké pe sek el fo -
gad ni a múl tat és re mén  nyel te kin te nek a jö võ be. Ér de kes mó don egy ál ta lán
nem ga ran cia a meg elé ge dett ség re és a bol dog ság ra, ha az em ber nek „min de -
ne” meg van. Egye sek bár men  nyit is mond hat nak ma gu ké nak, so ha nem elég
ne kik sem mi. Má sok azon ban, akik nek pe dig oly ke vés ju tott, még is elé ge det -
tek. Va jon mi ma gya ráz za a kü lönb sé get?

Az „in tel li gen cia” szá mos mai meg ha tá ro zá sá ban sze re pel az új hely ze tek hez
va ló al kal maz ko dás ké pes sé ge. Ez je lent he ti az új he lyen va ló éle tet, az új em -
be rek kel va ló kap cso lat fel vé telt, új tár sa dal mi-gaz da sá gi vi szo nyok ta pasz ta lá -
sát. Pál eb bé li ké pes sé ge nem örök lött, hi szen hang sú lyoz za: „meg ta nul tam,
hogy azok ban, ame lyek ben va gyok, meg elé ge dett le gyek” (Fil 4:11). Itt nem
olyan ké pes ség rõl van szó, ami egye sek ben meg van, má sok ból hi ány zik. A kö -
rül mé nyek szé les ská lá já hoz va ló al kal maz ko dás és a meg elé ge dett ség ta nu lá -
si fo lya mat ered mé nye, ami hez idõ és gya kor lat szük sé ges. Pál ki tar tá sá nak
iga zi kul csát a 13. vers ben ta lál juk. Nem csak azt mond hat ta el, hogy meg elé -
ge det ten tu dott él ni, akár ke vés, akár sok ju tott ne ki anya gi té ren, ha nem ta -
pasz tal ta: Jé zus Krisz tus ban bár mi re ké pes.

Szí vünk mé lyén men  nyi re va gyunk meg elé ge det tek? Mi lyen mér té kig vá -
lunk a kö rül mé nyek já ték szer évé vagy ál do za tá vá? Ho gyan ta nul hat juk
meg, „hogy azok ban, ame lyek ben va gyok, meg elé ge dett le gyek” (Fil 4:11)?
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A sö tét ség erõi lel künk kö ré gyûl nek, el zár va Jé zust te kin te tünk elõl. Idõn ként
csak azt te het jük, hogy szo mo rú an és cso dál koz va vá runk, amíg a fel hõ el vo nul.
Ret te ne te sek le het nek ezek az idõ szak ok. Lát szó lag oda min den re mény, erõt
vesz raj tunk a két ség beesés. Meg kell ta nul nunk bíz ni a ne héz órák ban, csak az
en gesz te lés ér de me i re ha gyat koz va; két ség beej tõ mél tat lan sá gunk ban a ke reszt -
re fe szí tett és fel tá ma dott Meg vál tó ér de me i re bíz zuk ma gun kat! Ha ezt tes  szük,
so ha nem fo gunk el vesz ni – so ha! Nem ne héz szi lár dan meg áll ni a ke gye lem
ere jé vel, ha fény ra gyog utunk ra. Ah hoz azon ban, hogy ké pe sek le gyünk tü rel -
me sen, re mény ked ve vár ni, még ha fel le gek vesz nek is kö rül és min den sö tét,
olyan hit re és Is ten elõt ti meg haj lás ra van szük ség, ami nek ha tá sá ra sa ját aka ra -
tunk be le ol vad Is ten aka ra tá ba. Túl sá go san kön  nyen el csüg ge dünk, és két ség -
beeset ten ki ál tunk azért, hogy meg pró bál ta tá sunk vé get ér jen, ami kor in kább a
ki tar tás hoz kel lõ tü re le mért és a gyõ ze lem hez szük sé ges ke gye le mért kel le ne
kö nyö rög nünk” (El len G. White: God's Amazing Grace. 114. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Egye sek le gyõz nek olyan ne héz sé ge ket, ame lyek má so kat ös  sze tör -

nek. Va jon mi a kü lönb ség oka? 
2. Gon dol junk olyan meg pró bál ta tá sok ra és tra gé di ák ra, ame lyek a

vé gén sem ke cseg tet nek jó val! Hogy vi szo nyul junk ezek hez? Ilyen
hely zet ben ho gy han gol hat juk ös  sze hi tün ket Is ten ígé re te i vel?

3. Mit ta ná csol El len White az elõb bi idé zet 5. mon da tá ban („Meg kell
ta nul nunk bíz ni a ne héz órákban…”)? Sze rin te mi ben re mény ked -
he tünk? Vég sõ so ron mi ért az evan gé li um ban ta lál juk egye dü li re -
mény sé gün ket, bár mi lyen tra gé dia is sújt most? 

4. Ho gyan al kal maz hat juk a gya kor lat ban Pé ter ta ná csát (1Pt 4:12-
13)? Ép pen elég nagy do log, ha hit tel ki tar tunk a pró bák ban, de ho -
gyan le het azt meg ten ni, ami re az apos tol buz dít? 

5. Te gyük fel, be szél ge tünk va la ki vel, aki ret te ne tes hely zet be ke rült;
em be ri leg néz ve nincs szá má ra ki út, és csak öt per cünk van, hogy
mond junk ne ki va la mit. Mi vel tud nánk re mény sé gét erõ sí te ni?
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
FEBRUÁR

A fénylõ februári nap
köszönti már az új tavaszt.
Mozdul a fában az élet,
eddig aludt. Most felébredt.
Megtörli álmos szemeit,
új világot látni készül itt:
bimbót, virágot, füvet,
mert jön-jön, mint az õrület
a rigófütty, a kis tücsök
trillázni, muzsikálni készül,
örömében az ég is megkékül.
– A szürke, borongós napok
elindulnak valahová most, 
más vidékre, más tájak felé,
de nekünk új muzsikát hoz a szél.
Vidámat, madárfüttyös napot,
zöld bokrot, zöld határt:
a mindig megújuló csodát.
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