
Énkép

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 9; Zsoltár 100:3; Máté 22:39; 
Lukács 15; Apostolok cselekedetei 17:24-28; Róma 12:3; 
Efézus 4:23-32

„Ti pe dig vá lasz tott nem zet ség, ki rá lyi pap ság, szent nem zet, meg tar tás ra va ló
nép vagy tok, hogy hir des sé tek An nak ha tal mas dol ga it, aki a sö tét ség bõl az õ
cso dá la tos vi lá gos sá gá ra hí vott el ti te ket” (1Pt 2:9).

A mo dern kor egyik csa pá sá nak szá mít az em be rek szám ta lan ön ér té ke lé si
gond ja. A ta nács adók vagy lel ké szek iro dá i ban gyak ran szó ba ke rül ez a kér -
dés, vagy önál ló an, vagy egyéb, el ha tal ma so dott prob lé mák hoz kap cso lód va:
pél dá ul va la mi lyen szer ha tá sa alatt el kö ve tett erõ szak, de pres  szió, evé si rend -
el le nes sé gek. A hét köz na pi élet ben az ön bi za lom hi ány ta lán nem olyan mér té -
kû, hogy or vo si se gít sé get igé nyel ne, de szin te min dig árt a kap cso la tok nak, és
ront ja az élet leg több te rü le tén nyúj tott tel je sít ményt. 

Ma va ló szí nû leg azért szen ved nek az em be rek job ban et tõl, mint ko ráb ban, mert
a mé dia a va ló sá gos nál szebb ké pet fest a sztá rok ról, és a be mu ta tott hí res sé gek -
hez vi szo nyít va az át lag em ber még éle seb ben lát ja sa ját hi á nyos sá ga it.

A Bib lia az én kép kér dé sét egé szen más né zõ pont ból vizs gál ja. A pszi cho ló gia
ál ta lá ban azt ér ti én kép alatt, ahogy az em ber sa ját tu laj don sá ga it ér té ke li egyé ni
meg fi gye lé se és má sok vé le mé nye alap ján. Emel lett a Bib li á ban még leg alább
két té nye zõt ta lá lunk: 1) Mit mond ha tunk el az em ber ere de té rõl (1Móz 1:26-27);
2) Mi nek tart Is ten min den em bert, ill. mit kí nál min den em ber nek (Jn 3:16). Ha
ezt a két szem pon tot is fi gye lem be ves  szük, na gyot vál toz hat én ké pünk.
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AZ EMBER EREDETE

Alap ve tõ en két né zet lé te zik az em ber ere de tét il le tõ en, ame lyek nem fér nek ösz  -
sze egy más sal. Az egyik sze rint az em ber olyan koz mi kus vé let len nyo mán fej lõ -
dött ki, ami ki zár ja ter ve zett sé gét. Egy sze rû en csak úgy ala kult, hogy meg je lent
az em ber. Ez a fel fo gás ugyan min dig is lé te zett, de a leg utób bi év szá zad ok ban –
kü lö nö sen Charles Dar win ta ní tá sa i nak nép sze rû vé vá lá sa foly tán – em be rek mil -
li ó it ve zet te fél re az ál lí tás, mi sze rint pusz tán a vé let len nek kö szön he tõ az em be -
ri ség lé te zé se. Így so kan el fo gad ták, hogy az élet nek nincs cél ja, vagy ha még is,
azt csak ki-ki ma ga pró bál hat ja meg ta lál ni ön ma gá nak. Év ez re de ken át az em be -
rek több sé ge úgy hit te, hogy Is ten tõl vagy is te nek tõl szár ma zik, ma azon ban so -
kan vall ják, hogy lé tük a maj mok tól ered. A Bib lia ta ní tá sa ez zel el len tét ben áll. 

Mi lyen alap ve tõ el té rés van az imén ti fel fo gás és a Bib lia ál lí tá sa kö zött
(1Móz 1:26-27; Zsolt 8:6; 100:3; ApCsel 17:24-28)? Szük ség sze rû en ho -
gyan hat e két el len té tes né zet az em ber ön ér té ke lé sé re és én ké pé re? 

A Bib lia nem csak azt ál lít ja, hogy Is ten el ter vez te az em ber te rem té sét, ha nem
a sa ját ké pé re va ló te rem tés rõl is szól. Élet re hí vott még szám ta lan egyéb cso -
dá la tos élõ lényt – nö vé nye ket, ál la to kat –, ame lyek azon ban nem mu tat nak
olyan ha son ló sá got a Te rem tõ vel, mint az em ber, akit Is ten a töb bi te remt mény
fö lé he lye zett, hogy ural kod jon raj tuk. 

Az ate is ta fel fo gás nem is mer el az em ber bi o ló gi ai és pszi cho ló gi ai szük ség -
le te in túl mu ta tó élet célt. A Bib lia azon ban azt ta nít ja, hogy Is ten el ha tá roz ta: az
em be ri sé get a sa ját ké pé re te rem ti meg. Nyil ván va ló, hogy az is ten ké pû sé get
már nagy mér ték ben meg ron tot ta a nem ze dé kek so rá nak éle tét meg ke se rí tõ
bûn. Az is igaz vi szont, hogy az ere de ti min ta még is min den sze mély ben fel -
lel he tõ, és a Szent lé lek fo lya ma tos át ala kí tó mun ká ja ál tal hely re ál lít ha tó mind -
azok ban, akik el fo gad ják Krisz tust. 

Krisz tus nem csak meg te rem tett, ha nem meg is vál tott. El len White ar -
ról is írt, hogy Krisz tus egyet len em be rért is vál lal ta vol na a ha lált. Mit
árul ez el az em ber ér té ké rõl – bár mit is mond jon ró lunk a vi lág? Mi ért
fon tos gon dol ni ar ra, hogy men  nyi re ér té kes nek tart Is ten? 
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AMIT MAGUNKRÓL GONDOLUNK

Az én kép egyik fon tos al ko tó ele me, hogy mit gon do lok ma gam ról (még ha ez
nem is ad tel jes ké pet, és té ves is le het). Em be rek – köz tük sa ját ma gunk – ér -
té ke lé sé nél a szub jek ti vi tás hely te len ér tel me zés hez ve zet het.

A Bib lia ko mo lyan fi gyel mez tet, hogy ne ítél kez zünk: „ami ben mást meg ítélsz,
ön ma ga dat kár hoz ta tod” (Róm 2:1; vö. Lk 6:41-42). Ál ta lá nos a tor zí tás, és az
em ber haj la mos té ved ni, ami kor má so kat meg ítél. Ugyan ez tör té nik ön ma gunk
ese té ben is. Nagy a hi ba le he tõ ség, ha sa ját ké pes sé ge ink rõl, ki né ze tünk rõl, jel -
le münk rõl, erõnk rõl stb. al ko tunk vé le ményt. Min dig lesz nek, akik ná lunk oko -
sab bak, job ban néz nek ki, te het sé ge seb bek, és min dig lesz nek, akik ha ránk
néz nek, ön ma gu kat gyen gébb nek tart ják. 

Ol vas suk el fi gyel me sen Mt 22:39 ver sét! Mit gon dol junk te hát ma gunk ról? 

Ez a szö veg bur kol tan utal rá – még ha nem is ez a fõ mon da ni va ló ja –, hogy az
em ber nek sze ret nie kell ön ma gát a meg fe le lõ mér ték ben. Fon tos, hogy egész sé -
ges büsz ke ség gel te kint sünk jól vég zett mun kánk ra, fel ada ta ink ra, jó tu laj don -
sá ga ink ra. Is ten el vár ja, hogy tö rõd jünk ma gunk kal. Vi szont az már baj, ha nem
Is ten nek adunk há lát a jó ért, ami ben nünk van, hi szen mind az tõ le ered. 

Ho gyan ért sük Róm 12:3 ver sét az ed dig em lí tet tek fé nyé ben? 

Van kö zép út az ön ér té ke lé si gon dok és az ön telt ség kö zött, ami el len Pál óva
int. Ugyan ak kor Róm 12:4-8 ver se i ben ar ra is ki tér az apos tol, hogy Krisz tus
tes té ben szük sé günk van mind ar ra, ami vel ki-ki tá mo gat ni tud ja a kö zös sé get,
ke gyel mi aján dé kai sze rint. Nincs ab ban rossz, ha tisz tán lát juk, mi lyen aján -
dé ko kat nyer tünk, ame lye ket Krisz tus egy há za erõ sí té sé re hasz ná lunk, há lát
ad va ér tük Is ten nek.  

Gon do lat ban ve gyük szám ba Is ten tõl ka pott jó tu laj don sá ga in kat, ké -
pes sé ge in ket! Mi ként tu dunk ezek kel úgy él ni, hogy ugyan ak kor sze ré -
nyek is ma rad junk? Mi ért le he tünk ké pe sek meg áll ni, ha na pon ta fel -
né zünk a ke reszt re? 
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AMIT MÁSOK LÁTNAK

Sok tár sa da lom ban az em ber ér té két az ha tá roz za meg, hogy mi lye nek a ké pes sé -
gei, adott sá gai, meg je le né se stb. Fi gye lünk a kül sõ lát szat ra (1Sám 16:7), vég té re
is, elõt tünk csak ez is mert. Én ké pün ket te hát gyak ran az ala kít ja, ho gyan re a gál nak
má sok kül sõ meg fi gye lé se ik alap ján. Ha va la kit min den ki csi nos nak mond, va ló -
szí nû leg csi nos nak tart ja majd ma gát. Per sze sok kal több van ben nünk an nál, mint
ami szem mel lát ha tó. Az ön ér té ke lé si gon dok kal küsz kö dõk szá má ra fon tos, hogy
az iga zán ér té kes jel lem tu laj don sá gok el éré sé re tö re ked je nek, és ne ar ra, amit a vi -
lág tart nagy ra. Hi szen Is ten sze mé ben gyak ran nem ér ték az, amit a vi lág di csõ ít. 

Mi min dent ítél fon tos nak tár sa dal munk és kul tú ránk? Va jon Is ten sze mé -
ben mi lyen ér té ket kép vi sel nek ezek a dol gok?

A ki vé te lek tõl el te kint ve a leg több tár sa da lom fõ leg a kül sõ sé ge ket, a lát ha tó
tu laj don sá go kat ér té ke li. Egyéb jel lem zõ ket vi szont, mint pl. a be csü let, a ked -
ves ség, a mér ték le tes ség, az el vek és esz mé nyek irán ti el kö te le zett ség, csak
má sod la gos nak tar ta nak. 

Ho gyan hat a nemi/rangbeli/nemzetiségi elõ í té let az em ber én ké pé re? Mi -
re tö re ked je nek a ke resz té nyek az elõ í té le tek és a hát rá nyos meg kü lön böz -
te tés kér dé sét il le tõ en? Gal 3:28

Ha elõ í té let be üt kö zünk, az ront ja én ké pün ket, tel je sít mé nyün ket. Ke resz tény -
ként fel tét le nül tö re ked nünk kell ar ra, hogy fel emel jük, bá to rít suk egy mást,
még ha kü lön bö zõ ek is va gyunk. 

Sá mu el má so dik köny ve 9. fe je ze té ben ta lál juk Méfibóset tör té ne tét, aki köny  -
nyen vál ha tott vol na Dá vid bos  szú já nak cél táb lá já vá. Nem is cso da, hogy a
sán ta fér fi félt a ki rály elõtt: arc cal a föld re bo rult, és „holt eb”-nek ne vez te
ma gát. Ám ön ér té ke lé se  meg erõ söd he tett, ami kor vis  sza kap ta csa lá di bir to ka -
it, szol gá it és az õt meg il le tõ tisz tes sé get. Az em be rek nek rop pant nagy ha tá sa
van az én ké pünk re. Nem is gon dol juk, hogy sza va ink kal, tet te ink kel, sõt te kin -
te tünk kel is mi lyen mér ték ben ala kít juk má sok ön ma guk ról al ko tott ké pét. 

Men  nyi re fi gye lünk ar ra, ho gyan ha tunk má sok ön ér té ke lé sé re? Gon -
dol junk a hoz zánk leg kö ze lebb ál lók ra! Mit te he tünk, ne hogy ös  sze tör -
jük, ha nem in kább erõ sít sük õket?

73

február 22.
KEDD



AMIT ISTEN LÁT

Mit tud ha tunk meg Luk ács evan gé li u ma 15. fe je ze té bõl az zal kap cso lat -
ban, hogy mi lyen ér té ket lát Is ten az em be rek ben? Ho gyan be fo lyá sol ja ez
az én ké pün ket? E pél dá za tok alap ján mit gon dol ró lunk Is ten? Mi ért
olyan fon tos ez zel tisz tá ban len ni és er re gon dol ni? 

Ha va la kin erõt vesz a ki sebb sé gi ér zés, és el ve szett nek, ki ve tett nek tart ja ma -
gát, ne fe led je: Is ten és an gya lai kü lö nö sen tö rõd nek ve le. A pász tor el in dult,
hogy meg ke res se az el ve szett bá rányt, míg a ki lenc ven ki len cet hát ra hagy ta. Az
as  szony szin te meg is fe led ke zett meg ma radt pén zé rõl, amíg az el gu rult ér mét
ke res te. Az apa mint ha job ban fi gyelt vol na a té koz ló fiú jog ta lan kö ve te lé sé -
re, mint el sõ szü lött jé re. Bár nem a töb bi el ha nya go lá sá ról van itt szó, azt min -
den kép pen meg fi gyel het jük, hogy a pász tor, az as  szony és az apa is oda fi gyel
az el ve szett re. Ami kor pe dig az el ve szett meg ke rül, nagy öröm van úgy a föl -
dön, mint a menny ben. Mi lyen ki fe je zõ en mu tat ják ezek a tör té ne tek Is ten irán -
tunk, té ve dõ, hi bá zó em be rek irán ti nagy sze re te tét!

Fon tos ez az elv a se gít ség re szo ru lók tá mo ga tá sá ban. Ren ge te get je lent, ha be -
szél ge tés köz ben nem fe nye ge tõ, ha nem bi zal mas, el fo ga dó lég kört tu dunk te -
rem te ni. Kü lö nö sen a fáj dal mak kal küz dõk nek van szük sé gük rá, hogy érez -
zék: va la ki tö rõ dik ve lük.

Óri á si a ke resz té nyek elõ nye azok kal szem ben, akik nem fo gad ják el az Urat,
nem hisz nek ben ne. Is ten hez ugyan is a hét min den nap ján, a nap 24 órá já ban
for dul ha tunk. Meg hall gat ja, aki el csüg gedt, szen ved a stressz tõl, ma gá nyos,
ag gó dik. Az Is ten hez fû zõ dõ kap cso la tunk mi att kü lön le ges nek érez het jük ma -
gun kat, és et tõl csök ken nie kell ön ér té ke lé si gond ja ink nak.

Ter mé sze te sen a ke reszt mu tat ja be iga zán, hogy mi lyen ér té ket kép vi se lünk Is ten
sze mé ben, gyen ge sé ge ink tõl, hi bá ink tól füg get le nül. A ke reszt ar ról gyõz meg,
hogy bár mit is gon dol ja nak ró lunk má sok, a vi lág egye tem Te rem tõ je szá má ra ér té -
ke sek va gyunk. Mi vel pe dig ér té ke i vel együtt a vi lág mu lan dó, ide ig le nes, va jon mit
szá mít, hogy má sok – akár a tár sa da lom egy ré sze is – mi ként vé le ke dik ró lunk? 

Ho gyan se gít he tünk az em be rek nek ab ban, hogy Luk ács evan gé li u ma
15. fe je ze tét a sa ját éle tük re tud ják al kal maz ni? Ho gyan mu tat ha tunk
rá ar ra, hogy itt Jé zus sze mé lye sen ránk gon dolt? 
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ÚJ KÉP ÖNMAGUNKRÓL

Mit ért Pál Ef 4:23-24 ver se i ben a „fel öl töz zé tek amaz új em bert” ki fe je zé -
sen? Mi lyen az új em ber ter mé sze te? 

So kan szí ve sen ki pró bál ják, hogy néz nek ki, ha meg vál toz tat ják fri zu rá ju kat, új
stí lu sú ru hát vá sá rol nak, plasz ti kai mû té tet vagy haj be ül te tést vé gez tet nek.
Ilyes mi azon ban csak ki sebb bel sõ vál to zá so kat hoz, alap já ban vé ve az em ber
be lül rõl vál to zat lan ma rad. Pál új em ber rõl be szél, ami nem a kül sõ re, ha nem
in kább a ma ga tar tás ra és az el me meg úju lá sá ra vo nat ko zik, „mely Is ten sze rint
te rem te tett igaz ság ban és va ló sá gos szent ség ben” (24. vers).

So rol juk fel, hogy mi jel lem zi az új em ber ma ga tar tá sát! Ef 4:25-32

Az új em ber ben jó gyü möl csök te rem nek (igaz ság, egy ség re tö rek vés, be csü -
let, szor ga lom, tisz ta be széd, ked ves ség, meg bo csá tás). Va la men  nyi tu laj don -
sá ga a ne mes jel lem hez és a jó em be ri kap cso la tok hoz köt he tõ, és ös  sze függ az
ön ér té ke lés sel. A fe je zet ben em lí tett hely te len vi sel ke dé si for mák, mint pl. a
ha zug ság, a ha rag, a ke se rû ség ár ta nak az em ber ön ér té ke lé sé nek. Az ada ko zás,
a ked ves ség és az együtt ér zés vi szont erõ sí ti az én ké pet, mi vel nem ön ma gunk -
ra fi gye lünk, és érez zük, hogy va la mi jót tet tünk. 

A ke resz té nyek kö zös sé gé ben olya nok ra van szük ség, akik igye kez nek egy -
mást erõ sí te ni, nem pe dig tönk re ten ni. Dur va sza vak kal és bí rál ga tás sal pil la -
na tok alatt ös  sze le het tör ni va la kit. „Min den csa lád nak és min den ke resz tény -
nek kö te les sé ge, hogy gá tat ves sen a rom lott be széd nek. Ha je len lé tünk ben ha -
szon ta lan be szél ge tés in dul meg, vált sunk té mát, ha le het. A ke gyel mes Is ten
se gít sé gé vel ejt sünk el csen de sen egy-egy olyan meg jegy zést, vagy kezd jünk
olyan té mát, amely hasz nos me der be te rel he ti a be szél ge tést” (El len G. White:
Krisz tus pél dá za tai. Bu da pest, 1983, H. N. Ad ven tis ta Egy ház. 232. o.).

Mi ért ja vít én ké pün kön, ha se gí tünk va la ki nek? Ír junk ös  sze né hány
dol got, amit szom szé da in kért, mun ka tár sa in kért és ro ko na in kért te he -
tünk! Va ló sít suk is meg, amit le ír tunk! Meg fo gunk le põd ni, men  nyi vel
job ban érez zük majd ma gun kat!
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Ha Is ten tö rõ dik egy kis verébbel… men  nyi vel in kább tö rõ dik a Krisz tus vé rén
meg vál tot tak kal! Egyet len em bert drá gább nak tart az egész vi lág nál. Jé zus ak kor
is vál lal ta vol na a Gol go ta szen ve dé sét, ha csak egy em bert vált ha tott vol na meg
or szá ga szá má ra. ’Ne fél je tek azért; ti sok ve re becs ké nél drá gáb bak vagy tok’ (Mt
10:31)” (El len G. White cik ke, The Review and Herald. 1892. má jus 3.).

„Szám ta lan gaz dag ál dást sza lasz tunk el, mert nem ke res sük az Urat alá za to san.
Ha õszin te szív vel for du lunk hoz zá, és meg kér jük, hogy mu tas sa meg hi bá in kat,
az Ige tük ré ben elénk tár ja iga zi ké pün ket. Majd pe dig, mi u tán meg lát tuk ma -
gun kat olyan nak, ami lyen nek Is ten lát, ne men jünk to vább, meg fe led kez ve a va -
ló ság ról. Fi gyel jük kri ti kus szem mel hi bás jel lem tu laj don sá ga in kat, és kér jük
Is ten ke gyel mét, hogy mi nél job ban ha so nul has sunk az Igé ben be mu ta tott min -
tá hoz” (El len G. White cik ke, The Lake Union Herald. 1909. no vem ber. 3.)!

Ez a két idé zet is se gít meg ta lál ni a he lyes utat a ki sebb sé gi ér zés és az ön -
telt ség kö zött. Ol vas suk még el Róm 12:2-3 ver se it az zal kap cso lat ban, ho -
gyan ala kít ha tunk ki he lyes én ké pet ma gunk ban!

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. A XX. szá zad ban ren ge teg vér on tás tör tént, gon dol junk csak a tö -

meg gyil kos sá gok ra! Az ere det re vo nat ko zó dar wi ni el mé let (mi sze -
rint az élet a vé let len sze rû mu tá ció és a ter mé sze tes ki vá lasz tó dás
ered mé nye) mi ért fe le lõs leg alább is rész ben azért, hogy en  nyi re nem
tisz te lik és nem tart ják szent nek az em be ri éle tet? Az az, ha az em -
ber csu pán fej let tebb ma jom, a vé let len szü löt te, va jon mi ad ér té ket
az egyén éle té nek? 

2. A ked di rész ben az zal fog lal koz tunk, ho gyan hat má sok vé le mé nye
az ön ér té ke lé sünk re. Egy részt fon tos erõ sí te ni az em be re ket, hogy
egész sé ges ön ér té ke lé sük le gyen, más részt azon ban vi gyáz nunk kell,
ne hogy hi ú sá gu kat táp lál juk, ami vel ár ta nánk ne kik. Ho gyan le het
ezen a té ren is meg õriz ni az egyen súlyt? 

3. Be szél ges sünk ar ról, hogy mi re ta nít Krisz tus ke reszt je az em ber ér -
té ké vel kap cso lat ban! Gon dol junk ar ra, mi tör tént a ke resz ten, kit
fe szí tet tek fel rá és mi a je len tõ sé ge ha lá lá nak! Mi lyen szem pont ból
se gít a ke reszt job ban fel mér ni min den em ber va ló di ér té két?
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MEGSZÍVLELENDŐ TANÁCS

„Sen ki nem lesz a menny ben gyé mánt nél kü li ko ro ná val. Ha be -
lépsz, a di csõ ség haj lé ka i ban lesz nek olya nok, akik a te köz re mû kö dé -
sed del ta lál ták meg az oda ve ze tõ utat.

Le het, hogy Sá tán ígé re te sebb dol gok kal ke cseg tet; le het, hogy vi -
lá gi le he tõ sé gek kel csá bít; le het, hogy rá gal ma zás sal tá mad, ha mis vá -
dak kal gyö tör. Ta lán rá vesz, hogy védd meg ma gad; is ten fé lõ em be re -
ket is fel hasz nál ar ra, hogy ha zud ja nak ró lad; szer kesz tõ ket, hogy tá -
mad ja nak, és ki vá ló em be re ket, hogy meg rá gal maz za nak. 

Le het, hogy Pi lá tus és He ró des, An nás és Ka ja fás mind ös  sze fog -
nak el le ned, és Jú dás ké szen áll, hogy el ad jon har minc ezüs tért; te pe -
dig azon tû nõdsz: mind ez mi ért ér té ged. Nem lá tod? Az egész az ör -
dög ár mány ko dá sa, hogy el von jon a mun kád tól és vis  sza tart son az Is -
ten nek va ló en ge del mes ség tõl. Foly tasd a mun kát! Ne hát rálj meg,
csak mert az orosz lán or dít!

Ne a go no szok el hall gat ta tá sá val fog lal kozz; ne po csé kold az idõ -
det a gyá vák ker ge té sé re! Vé gezd a mun ká dat! Hagyd, hogy a ha zu gok
ha zud ja nak, a szek tán sok vi tat koz za nak; hagyd, hogy a tes tü le tek ha tá -
ro za to kat hoz za nak; hagyd, hogy a szer kesz tõk meg je len tes sék, amit
akar nak; hagyd, hogy az ör dög go nosz le gyen; de le gyen gon dod ar ra,
hogy sem mi ne tart has son vis  sza an nak a mun ká nak az el vég zé sé tõl,
amit Is ten bí zott rád! Õ nem azért kül dött el, hogy pénzt ke ress. Nem
ar ra hí vott el, hogy meg gaz da godj.

So ha sem ad ta azt a pa ran csot, hogy védd meg ma gad. Nem azért ál -
lí tott a mun ká ba, hogy el len kezz a ha mis ság gal, amit Sá tán és szol gái
ter jesz te nek. 

Ha ezek kel fog lal ko zol, sem mi mást nem fogsz ten ni; sa ját ma ga dért
és nem az Úrért fogsz mun kál kod ni. Foly tasd a mun kát! Le gyen a cé lod
olyan szi lárd, mint a csil lag! Hagyd, hogy a vi lág ci va kod jon és nyü -
zsög jön! Ta lán tá mad nak, igaz ság ta la nul bán nak ve led, meg sér te nek,
rá gal maz nak, meg se bez nek és el uta sí ta nak; az el len fél mocs kol, a ba rá -
tok el hagy nak, az em be rek meg vet nek és el uta sí ta nak, még is, le gyen
gon dod ar ra, hogy szi lárd el ha tá ro zás sal, ha bo zás nél kü li buz gó ság gal
vidd vég hez éle ted dol ga it és lé te zé sed nagy cél ját, míg vé gül el mond -
ha tod: ’El vé gez tem a mun kát, amit rám bíz tál’” (H. M. S. Richard, A
Woice of Prophecy ala pí tó ja. For dí tot ta: Dr. Tokics Imréné).
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