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JÉZUS SÍRT

A föl di te remt mé nyek kö zül az em ber a leg ra ci o ná li sabb lény, hi szen bár -
mi lyen cso dá la to sak is a bé kák, ku tyák, her nyók, sza ma rak, nem ren del kez nek
az ér ve lés ké pes sé gé vel. Vi szont min den lo gi kai és ra ci o ná lis ér zé künk kel
együtt ér zel mi lé nyek is va gyunk. Tel jes jog gal fo gal maz hat nánk úgy is, hogy
az ér zel mek sok kal in kább meg ha tá roz zák az éle tün ket, mint az ér te lem. 

Szük sé günk van az ér zel mek re, nél kü lük alig ha le het nénk iga zán em be rek.
(Ugyan me lyik em ber ne is mer né a sze re te tet, kö nyö rü le tet, együtt ér zést, fé lel -
met vagy szo mo rú sá got?) A ro bot ké pes ér ze lem nél kül mû köd ni, az em ber nem. 

A bûn vi lá gá ban élünk, ezért ter mé sze tes, hogy ér zel me ink mi att gyak ran
erõs fáj dal mak ér nek. Be teg ség, há bo rú, sze gény ség, ter mé sze ti ka taszt ró fák,
anya gi bi zony ta lan ság, csa lá di prob lé mák – hogy is ne vál ta ná nak ki fé lel met,
bá na tot, ret te gést és szo mo rú sá got, amit mind an  nyi an jól is me rünk? 

Fi gyel jük meg azt is, hogy Jé zus ra mi lyen ér zel mi ha tást gya ko rolt vi lá -
gunk! „Kön  nyek re fa kadt Jé zus” (Jn 11:35). „Õ [Jé zus] pe dig el néz vén õket
ha rag gal, bán kód ván szí vük ke mény sé ge mi att” (Mk 3:5). „És mon da né kik:
Szo mo rú az én lel kem mind ha lá lig; ma rad ja tok itt, és vi gyáz za tok” (Mk
14:34). „Jé zus azért, amint lát ja vala, hogy az sír és sír nak a ve le jött zsi dók is,
elbúsula lel ké ben és igen megrendüle" (Jn 11:33). „Útált és az em be rek tõl el -
ha gyott volt, fáj dal mak fér fia és be teg ség is me rõ je" (Ézs 53:3)!

A zsi dók hoz írt le vél jól meg fo gal maz za a nagy sze rû igaz sá got Urunk kal
kap cso lat ban: „Mert nem oly fõ pa punk van, aki nem tud na meg in dul ni gyar ló -
sá ga in kon, ha nem aki meg kí sér te tett min de nek ben, hoz zánk ha son ló an, ki vé ve
a bûnt” (Zsid 4:15). Gyar ló sá ga ink mi att pe dig – mint ahogy mind an  nyi an jól
tud juk – elég kel le met len ér zé sek le het nek ben nünk. 

Bá nat, fáj da lom, szomorúság… Ezek az ér zé sek nem el ve ten dõk, nem bûn,
ha így ér zünk. Nem hi tet len sé günk vagy bi zal mat lan sá gunk je le, ha ilyes mit
vál ta nak ki be lõ lünk az élet vi ha rai. Hi szen Jé zus is kü lön fé le ér zé sek kel re a -
gált kü lön bö zõ ese mé nyek re. 

Ma már több ezer év re va gyunk az élet fá já tól (lásd 1Móz 2:9). A DNS egy -
re gyen gül. „Sé rült áru nak” szá mí tunk, és az evo lú ció mí to szá val el len tét ben az
ál la po tunk fo lya ma to san rom lik. 

Ép pen ezért nem cso da, hogy a bûn ha tott ér zel mi egész sé günk re is. Gyak -
ran meg esik, hogy nem mi ural juk ér zel me in ket, ha nem azok ural kod nak raj -
tunk, ki fe je zet ten rossz dön té sek be ta szít va, ame lyek azu tán még több fáj dal -
mat és szo mo rú sá got okoz nak. Jó hír vi szont, hogy en nek nem kell szük ség -
kép pen így len nie. Az Úr va la mi job bat tar to gat szá munk ra!
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Eb ben a ne gyed év ben ta nul má nyunk az em be ri ér zel mek kel fog lal ko zik.
Bib li ai el ve ket kö zöl az zal kap cso lat ban, ho gyan ért het jük meg sa ját ér zé se in -
ket, és kér het jük az Úr ere jét ah hoz, hogy sze re tõ ural ma alá von juk azo kat.
Fog lal ko zunk majd bib li ai hõ sök kel, mi köz ben azt vizs gál juk, mi lyen ér zel mi
ha tást vál tott ki be lõ lük, ami õket ér te, akár jó, akár rossz do log ról volt is szó.
Köz ben fel tes  szük a fon tos kér dést: Mit ta nul ha tunk ta pasz ta la ta ik ból, ami ne -
künk is se gít sé günk re le het?

Ter mé sze te sen van nak, akik nek or vo si se gít ség re van szük sé gük, kü lö nö -
sen azok nak, akik nek ér zel mi gond ja it fi zi kai prob lé mák okoz zák, mint pél dá -
ul a ké mi ai egyen súly hi á nya. Ez zel együtt sem mi lyen hely zet ben nem ál lít hat -
juk, hogy Is ten ere je ne hoz hat na gyógy ulást bár ki nek az éle té be.   

Kér jük Is tent, hogy mi köz ben e ne gyed évi ta nul má nyunk so rán job ban
meg ért jük ér zel me in ket, ké pe sek le gyünk mind in kább az Úr hoz for dul ni, aki -
tõl a leg nagy sze rûbb ér zel met, a sze re te tet kap juk! Vé ge ze tül: ér zel mi hul lám -
he gye ink tõl és hul lám völ gye ink tõl füg get le nül mind an  nyi an meg ta nul ha tunk
eb ben a sze re tet ben für de ni, fõ ként ak kor, ami kor hul lám völgy ben va gyunk, és
így Is ten ke gyel me ál tal sze re tet tel for dul ha tunk má sok fe lé is. Hi szen vég ered -
mény ben bár men  nyi bá nat is ér, „a sze re tet so ha el nem fogy” (1Kor 13:8).

Dr. Julian Melgosa a Walla Walla Adventista Egyetem (USA)
Pedagógiai és Pszichológiai Tanszékének dékánja.

Clifford R. Goldstein
szerkesztõ
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Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz
Szom bat is ko lai ta nul má nyunk ban a bib li ai idé ze te ket ál ta lá ban a Károli-féle for dí -

tás ban kö zöl jük. Ami kor más hon nan idé zünk, zá ró jel ben ol vas ha tó a for rás meg je lö lé -
se. A bib li ai köny vek ne ve és rö vi dí té se, va la mint a Bib li á ban sze rep lõ ne vek a Ma gyar
Bib lia tár su lat meg bí zá sá ból, a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Kál vin Já nos Ki adó -
já ban, Bu da pes ten, 2002-ben ki adott bib lia for dí tás sze rint sze re pel nek. A to váb bi ak ban
ezt így rö vi dít jük: új prot. ford. Ha az idé zet ben egy, az ol da lon már is mer te tett mû re hi -
vat ko zunk, ak kor hasz nál juk az i. m. (idé zett mû) rö vi dí tést.

To vább ra is sze re tet tel aján lom min den ér dek lõ dõ fi gyel mé be a Ta ní tói mel lék le -
tet, ami kü lön ki ad vány ként be sze rez he tõ.

Amint már meg szok tuk, a szom bat is ko la hang anya ga le tölt he tõ az internetrõl. Ha
a bib lia ta nul má nyo kat meg ke res sük az egy ház hon lap ján
(www.adventista.hu/bibliatanulmanyok), az ott jel zett kap cso lat tal el ér he tõ a hang -
anyag is. Ezért kü lön kö szö net tel tar to zunk Bátori Sán dor nak és Sza bó Ár pád Zol tán -
nak, va la mint mind azok nak, akik részt vesz nek a fel ol va sás ban! Zarkáné Teremy
Krisz ti na

a ma gyar vál to zat szer kesz tõ je



Érzelmek

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 13; Lukács 19:41-44; 
János 16:20-24; Galata 5:22; Kolossé 3:12-14 

„Bi zony, bi zony mon dom nék tek, hogy sír tok és jaj gat tok ti, a vi lág pe dig örül:
ti szo mor kod tok, ha nem a ti szo mo rú ság tok öröm re for dul” (Jn 16:20).

Az em ber sze mé lyi sé gé nek fon tos ré szét ké pe zik az ér zel mek. Nagy erõ vel sar -
kall hat nak akár jó ra, akár rossz ra, te het nek bol dog gá vagy szo mo rú vá, vált hat -
nak ki fé lel met vagy örö met. 

A „po zi tív” ér zel mek hoz zá já rul nak a meg elé ge dett ség hez és a jó köz ér zet hez,
a „ne ga tív” ér zel mek ál ta lá ban fáj dal mat és gyöt rel met vál ta nak ki. Míg az elõb -
bi ek a szel le mi egész sé get erõ sí tik, ad dig az utób bi ak hos  szan tar tó ha tá sá ra vi -
sel ke dés be li és a kap cso la to kat érin tõ prob lé mák ala kul hat nak ki. Te hát az ér -
zel mek fon tos sze re pet ját sza nak ál ta lá nos köz ér ze tünk ben. Bár Is ten azt akar ja,
hogy él vez zük a po zi tív ér zel mek elõ nye it, a bûn mi att gyak ran ta pasz tal juk a
ne ga tív ér zel mek ká ros kö vet kez mé nyét. A bib li ai hõ sök sem men te sül tek az ér -
zel mi hul lám he gyek tõl és hul lám völ gyek tõl. Né me lyek nek kö zü lük si ke rült
ural kod ni ér zel mi ki len gé se i ken, má sok azon ban kép te le nek vol tak erõt ven ni
ma gu kon, és ne ga tív ér zé se ik ha tá sá ra hely te len tet tek nek en ged tek sza bad utat.

Nem egy ér tel mû és nem is köz vet len az ér zel mek és a vi sel ke dés kö zöt ti kap -
cso lat. Van nak, akik fáj dal mas ér zé se ik ha tá sá ra térd re bo rul nak és Is ten hez, az
iga zi se gít ség és tá mo ga tás for rá sá hoz for dul nak, má sok azon ban a küz del mek
kö vet kez té ben egé szen el sza kad nak a hit tõl. Ép pen ezért olyan fon tos, hogy
töb bet meg tud junk ér zel me ink rõl és az éle tünk re gya ko rolt ha tá suk ról. 
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NEGATÍV ÉRZELMEK

Ol vas suk el Sá mu el má so dik köny ve 13. fe je ze tét, ami te le van el len té tes ér zel -
mek kel. E za va ros hely zet sze rep lõi ren ge teg fi zi kai és ér zel mi fáj dal mat sza -
ba dí tot tak egy más ra. Vi sel ke dé sük nek kö vet kez mé nyei érin tet ték az egész ki -
rá lyi csa lá dot, sõt ha tot tak ké sõb bi nem ze dé kek éle té re is. 

Mit mond ha tunk a kö vet ke zõ sze rep lõk ér zel mi ál la po tá ról?

Amnon

Támár

Dá vid

Absolon

Amnon ér zé se Támár iránt nem le he tett iga zi sze re lem, in kább erõs sze xu á lis
vágy, hi szen amint el ér te cél ját, „meggyûlölé õt… fe let te igen, mert na gyobb
lõn gyû lö le te, mel  lyel gyû löl te õt, a sze re tet nél, mel  lyel õt meg sze ret te” (15.
vers). Amnonnál szél sõ sé ges ér zel me ket fi gyel he tünk meg: za bo lát lan szen ve -
dély (rá adá sul egy vér fer tõ zõ kap cso lat ban) és gyû lö let. Ilyen ér zel mi ál la pot -
ban az em ber vi sel ke dé se szin te min dig za va ros lesz, és sú lyos kö vet kez mé -
nye ket von ma ga után. Amnon „sze re te te” szin te azon nal gyû lö let be csa pott át.
Hú gát kö nyör gé se el le né re is erõ szak kal  ûz te ki szál lá sá ról.

Támár ál do zat volt. Nem en ge dett báty ja kö ze le dé sé nek, ami ki fe je zet ten in ge -
rel te Amnont. Támár a ki rály irán ti en ge del mes ség bõl szol gált báty já nak, ám
ami kor a fér fi szán dé ka vi lá gos sá vált, min dent meg tett, hogy le be szél je; fel vá -
zol ta elõt te a go nosz tett ret te ne tes kö vet kez mé nye it. Amnon vi szont el tö kél te,
hogy meg te szi, ami re haj tot ta a vágy. Nem volt haj lan dó a jó ta nács ra hall gat -
ni, vég hez vit te, amit el ter ve zett. 

Mint min den nõ, aki erõ szak ál do za ta lett, Támár is bi zo nyá ra ha ra gu dott, meg -
alá zott nak, ki hasz nált nak érez te ma gát. Va ló szí nû leg je len tõ sen csök kent az
ön ér té ke lé se is. Báty ja, Absolon sem so kat kön  nyí tett a hely ze tén, csak azt ta -
ná csol ta ne ki, hogy hall gas son az eset rõl, mi köz ben õ már ter vez te a bos  szút,
Amnon meg gyil ko lá sát. (Mel les leg, ha Amnontól meg sza ba dul, nõ az esé lye,
hogy õ ül het Izráel trón já ra.) Dá vid, az ap juk, mély ha ra got és fáj dal mat ér zett
az ese mé nyek mi att. 
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POZITÍV ÉRZELMEK

A ne ga tív ér zel mek, mint ami lyen a gyû lö let, az ag go da lom, a fé le lem, a düh,
az irigy ség és a fél té keny ség, azon na li élet ta ni re ak ci ó kat vál ta nak ki: he ves
szív do bo gás, az iz mok meg fe szü lé se, a száj ki szá ra dá sa, hi deg ve rí ték, gyo -
mor ide ges ség vagy egyéb fi zi kai tü ne tek mu tat koz nak. A ta pasz ta la tok sze rint,
ha va la ki hos  szú ide ig van ha son ló kö rül mé nyek kö zött, szív- és ér rend sze ri,
va la mint emész tõ szer vi komp li ká ci ók lép het nek fel. 

A po zi tív ér zel mi ál la pot vi szont, mint ami lyen a kö nyö rü let, a ked ves ség, az
alá zat, a sze líd ség és a tü re lem, ös  sze füg gés be hoz ha tó az ál ta lá nos jó köz ér zet -
tel, a po zi tív élet fel fo gás sal és az Is ten hez, em be rek hez fû zõ dõ op ti má lis kap -
cso lat tal. A po zi tív pszi cho ló gia – a pszi cho ló gia tu do má nyá nak nem ré gi ben ki -
fej lesz tett és szé les kör ben el fo ga dott ága – a po zi tív ér zé sek erõ sí té sét cé loz za
meg a bol dog ság el éré se, va la mint az el me be teg sé gek meg elõ zé se ér de ké ben.
Bi zo nyí tott tény, hogy egyes ne ga tív ér zé sek ápo lá sa ká ros az egész ség re és
csök ken ti az élet tar ta mot; ugyan ak kor a po zi tív hoz zá ál lás ered mé nye ként
egész sé ge seb bek le he tünk és to vább él he tünk. Más szó val: mi nél po zi tí vabb az
alap ál lá sunk, az ér zés vi lá gunk, an nál jobb ál ta lá nos egész ség nek ör vend he tünk.

Mi lyen ha tás sal le het a Lé lek gyü möl cse (Gal 5:22) az em ber élet mi nõ sé -
gé re? 

Pál sze rint mi a leg ki emel ke dõbb po zi tív ér ze lem (Kol 3:12-14)? Mit je lent
az, hogy „öl töz zé tek föl”? Mi lyen kö vet kez mé nyek kel jár, ha az em ber a
gya kor lat ban al kal maz za Pál ta ná csát?

A sze re tet több mint pusz ta ér ze lem, még is ez a leg nagy sze rûbb az ér zel mek
kö zött. Is ten a sze re tet, és ter vé ben sze re pel, hogy gyer me kei ad ja nak és kap -
ja nak is sze re te tet. Azt akar ja, hogy tud juk, mit je lent sze ret ni Is tent és Is ten
sze re te tét él vez ni. A sze re tet po zi tív ér zé sek egész so rát hoz za ma gá val, ame -
lye ket kí vá na tos vi sel ke dé si for mák ká le het ala kí ta ni. 

Ta pasz ta la tod sze rint ho gyan hat ér zel mi ál la po tod a cse le ke de te id re?
Mi ért olyan fon tos, hogy ne hoz zunk ko moly dön té se ket fel he vült ér zel -
mi ál la pot ban, akár po zi tív, akár ne ga tív ér zel mek rõl le gyen szó? 
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JÉZUS ÉRZELMI MEGNYILVÁNULÁSAI – 1. RÉSZ

Mk 8:1-3 sza ka sza sze rint a „szá na ko zás”, az az a kö nyö rü let ve zet te Jé zust,
ami kor el ter vez te, hogy en ni ad az ös  sze gyûlt tö meg nek. Sen ki más nem gon -
dolt rá, hogy mi re van szük sé ge az em be rek nek, akik há rom nap ja csak igen ke -
ve set, vagy sem mit nem et tek. Jé zus meg fi gyel te, hogy né me lyek mes  szi rõl ér -
kez tek. Tud ta, ha táp lá lék nél kül kell ha za men ni ük, ös  sze is es het nek. 

A tö me gek meg ven dé ge lé sén kí vül még mi re kész tet te Jé zust a kö nyö rü let
(Mk 1:40-41; 6:34)?

A lep rá so kat ál ta lá ban meg ve tet ték. Nem volt még egy olyan be teg ség vagy ál la -
pot, ami tõl job ban ret teg tek vol na, vagy ami re na gyobb szá na ko zás sal te kin tet tek
vol na, mint a lep ra. Min den tár sa dal mi érint ke zés bõl ki re kesz tet ték azo kat, akik et -
tõl a jól lát ha tó kór tól szen ved tek. Ál ta lá ban a szá muk ra ki je lölt te rü le ten kel lett
meg húz ni uk ma gu kat. Ha va la ki kö ze lí tett fe lé jük, han go san kel lett ki ál ta ni uk:
„Tisz tá ta lan! Tisz tá ta lan!”, így fi gyel mez tet ve az em be re ket, hogy el ke rül jék a fer -
tõ zést. Jé zus meg szán ta ezt az em bert, ezért azon nal meg gyó gyí tot ta, majd pe dig
út já ra bo csá tot ta, meg pa ran csol va ne ki, hogy sen ki nek ne be szél jen a tör tén tek rõl.
A gyógy ult be teg azon ban kép te len volt ma gá ban tar ta ni a cso dá lat ra mél tó sze re -
tet bõl fa ka dó tett hí rét, ezért el mond ta min den ki nek, aki vel csak ta lál ko zott.

Jé zus ból nem csak az vál tott ki szá nal mat, ha alap ve tõ fi zi kai szük ség le te ket
nél kü lö zõ em be re ket lá tott, ha nem az is, ha lát ta, hogy nincs, aki ve zes se, irá -
nyít sa õket, cél ta la nok. Te hát, mi e lõtt en ni adott vol na ne kik, mély sé ges lel ki
ín sé gü ket érez ve, el kezd te ta ní ta ni õket. Is ten or szá gá ról be szélt. Krisz tus kö -
nyö rü le tes sé gét lát juk Mk 9:36 ver sé ben is, ami kor Jé zus ölé be vett egy kis -
gyer me ket, be mu tat va a gye re kek irán ti sze re te tét. Meg érin tet te a be te ge ket is,
ez zel köz ve tít ve az is te ni gyó gyí tó erõt. 

Jé zus meg sze ret te a gaz dag if jút, ami kor ta lál ko zott ve le (Mk 10:21-22), pe dig
a fi a tal em ber nem kö vet te a Mes ter ta ná csát. Ab ban a pil la nat ban mind ket ten
erõs ér zel me ket ta pasz tal tak – sze re te tet (Jé zus) és szo mo rú sá got (gaz dag if jú).

Mi lyen mó don fe jez he tõ ki a kö nyö rü let? Egy do log meg szán ni va la kit
(a leg több em ber el jut idá ig), de egé szen más kö nyö rü le tün ket tet tek kel
is be mu tat ni. Ho gyan fe jez het nénk ki job ban együtt ér zé sün ket – akár
szó val, akár tet tel – azok iránt, akik va la mi tõl szen ved nek? 
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JÉZUS ÉRZELMI MEGNYILVÁNULÁSAI – 2. RÉSZ

Mi ért fa kadt Jé zus kön  nyek re Je ru zsá lem fe lett (Lk 19:41-44)? Nem két sé ges,
hogy a jö võ be te kint ve lát ta Je ru zsá lem sor sát, és emi att el szo mo ro dott, de még
in kább el ke se rí tet te a vá ros sok la kó já nak el uta sí tó ma ga tar tá sa. „Ami kor Jé zus
a hegy rõl rá te kin tett a sze re tett vá ros ra, ami nek sor sát a szí vén vi sel te, köny  -
nyez ni kez dett, no ha kö rü löt te ez rek ör ven dez tek és ho zsan nát ki ál tot tak.
Könnyei a vis  sza uta sí tott sze re tet és kö nyö rü let utol só kér le lé sé nek szá mí tot -
tak” (El len G. White: The Spirit of Prophecy. 3. köt. 20. o.).

Az evan gé li um írói két íz ben em lí tik, hogy Jé zus sírt. Az em be rek ál ta lá ban sa -
ját ma guk mi att sír nak, Jé zus szo mo rú sá ga azon ban mind két eset ben má so kért
ér zett fáj dal má ból eredt. 

A kö vet ke zõ sza ka szok sze rint mi lyen fáj dal mas ér zé se ket ta pasz talt Jé -
zus? Mt 26:37-38; Mk 3:5; 8:12; 11:15-16; Jn 11:32-38 

Ézsa i ás köny ve 53. fe je ze té nek el sõ né hány ver se is meg erõ sí ti, hogy Jé zus
„fáj dal mak fér fia” volt. Sok szor ér zett örö met, de mély fáj dal mat is. Szen ve -
dé sét je len tõ sen nö vel te a csa ló dott ság, mi vel ta nít vá nyai nem ér tet ték meg
üze ne té nek lé nye gét. So kan nagy sze re te te és ter mé szet fe let ti cso dái el le né re
sem is mer ték fel ben ne a Mes si ást. Jé zus nak fájt az is, hogy lát ta, mi sza kadt
az em be ri ség re a bûn kö vet kez té ben. 

A Mes ter fe let tébb el szo mo ro dott Láz ár ha lá la mi att. Já nos tól tud juk, hogy el -
bú sult lel ké ben (Jn 11:33). Ez egy olyan gö rög szó nak a for dí tá sa, ami mély lel -
ki fel in dult sá got fe jez ki, ame lyet a to rok ból vagy az orr ból fa ka dó, hall ha tó
hang kí sér. A gö rög drá ma író, Aisz khü losz (Kr. e. 525–456) ugyan ezt a szót
hasz nál ja a lo vak hor kan tá sá nak le írá sá ra. Ez a ki fe je zés az Új szö vet ség ben öt -
ször for dul elõ, négy szer Jé zus ér zel me i re vo nat ko zó an. 

Ha ko mo lyab ban el gon dol ko zunk ar ról, mi lyen ér zé se ket is ta pasz talt
Jé zus, job ban be lát juk, hogy men  nyi re meg ér ti bel sõ lel ki küz del me in -
ket. Ezt bi zo nyít ja a kö vet ke zõ vers is: „Mert nem oly fõ pa punk van, aki
nem tud na meg in dul ni gyar ló sá ga in kon” (Zsid 4:15), vagy ahogy az új
pro tes táns for dí tás ír ja: erõt len sé ge in ken. Ho gyan fon hat ja ez a vers
szo ro sabb ra kap cso la tun kat Jé zus sal, kü lö nö sen szen ve dés ide jén?
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ISTEN TERVE ÉS A FÁJDALMAK 

Mit ígért Jé zus a fáj dal mak kal és a szo mo rú ság gal kap cso lat ban (Jn
16:20-24)?

Iga zi re mény sé get ta lál eb ben a sza kasz ban min den ki, aki fi zi kai vagy lel ki fáj -
dal mak kal küzd. Íme, né hány do log, amit eb bõl a rész bõl meg ta nul ha tunk:

» Lát szat ra a vi lág öröm mel te li. Gyak ran meg esik, hogy a hí võ em ber szem -
be sül a vi lág igaz ság ta lan sá gá val. Úgy tû nik, a go no szok jól ér zik ma gu kat,
mi köz ben sok is ten fé lõ szen ved. Jé zus azon ban meg ígér te, hogy ez nem
lesz örök ké így. A lát szat egyéb ként sok szor csal. Haj la mo sak is va gyunk
má so kat bol do gabb nak, si ke re sebb nek vél ni ma gunk nál.

» A szo mo rú ság, a bá nat és a gyöt re lem öröm re for dul. Ez Jé zus ígé re té nek
a lé nye ge. A hí võk nek fon tos ápol ni ma guk ban a gon do la tot, hogy a bá nat
nem csak el mú lik majd, ha nem öröm re is for dul!

» A múlt be li fáj dal mat el fe lejt jük. Az em ber nek ál ta lá ban nagy gyöt rel met
okoz nak a kel le met len, múlt be li em lé kek. A pszichoterapeuták fá rad sá gos
mun ká val igye kez nek kli en se ik éle tét meg sza ba dí ta ni a múlt ha tá sa i tól. Jé -
zus ar ról biz to sít, hogy amint a szü lõ as  szony el fe lej ti fáj dal ma it gyer me ke
lát tán, úgy kö ve tõi is túl lép het nek majd egy nap a múlt ba ja in. 

» Sen ki nem fog ja örö mün ket el ven ni. Jé zus nem olyan örö met kí nál, mint
amit most is me rünk, ha nem ma ra dék ta lan, tel jes bol dog sá got; olyan örök -
ké tar tó ál la po tot, amit az el len ség nem ve het el az üd vös ség re ju tók tól.  

» Nem lesz sem mi, ami nél kül szû köl köd nénk. Jé zus meg ígé ri, hogy aki üd -
vös ség re jut, an nak majd sem mit nem kell kér nie. Nem lesz szük sé ge ar ra,
hogy bár mit is kér jen Jé zus tól, mert min de ne meg van, ami kell. 

Ho gyan tu dunk be le ka pasz kod ni ab ba az ígé ret be, hogy min den szo mo -
rú sá gunk öröm re for dul? Ho gyan se gít át ez az ígé ret az élet va la meny  -
nyi küz del mén? Mi ként bá to rít hat juk Jé zus ígé re te i vel azt, aki ép pen
bán kó dik?
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TO VÁB BI TA NUL MÁ NYO ZÁS RA:
„Amint Jé zus át ha tó te kin te te vé gig pász táz ta a temp lom meg szent ség te le ní tett
ud va rát, min den szem ösz tö nö sen fe lé for dult. Az em be rek és az ál la tok el né -
mul tak. Pap, tör vény tu dó, fa ri ze us és po gány egy aránt né ma döb be net tel és ta -
gad ha tat lan cso dá lat tal te kin tett Is ten Fi á ra, aki a menny Ki rá lyá nak fen sé gé -
ben állt elõt tük. Is te ni ter mé sze te át vil lant em be ri ter mé sze tén, és olyan mél tó -
ság gal, di csõ ség gel övez te, mint még so ha az elõtt. Az em be rek re kü lö nös fé le -
lem eresz ke dett. A Jé zus kö ze lé ben ál lók ösz tö nö sen olyan mes  sze hú zód tak
tõ le a tö meg ben, amen  nyi re csak le he tett. Né hány ta nít vá nyát le szá mít va a
Meg vál tó egye dül állt. Min den zaj el né mult, szin te el vi sel he tet len nek tûnt a
mély csend, és ami kor Jé zus ös  sze szo rí tott szá ját ki nyi tot ta, és hang ja fel har -
sant, a je len lé võk meg kön  nyeb bü lé sük ben ön kén te le nül fel nyög tek vagy fel só -
haj tot tak.

Tisz tán és nagy ha ta lom mal szólt, ami tõl az em be rek úgy el ha jol tak, mint ha
erõs szél fúj ná õket. ’Meg van ír va: Az én há zam imád ság há zá nak mon da tik.
Ti pe dig azt lat rok nak bar lang já vá tet té tek’ (Mt 21:13). Le ment a lép csõn, és
na gyobb ha ta lom mal, mint amit há rom év vel az elõtt nyil vá ní tott ki, az egész
temp lom ban kürt szó ként fel har sa nó han gon, min den el len ál lást el söp rõ ha rag -
gal meg pa ran csol ta: ’Hordjátok el eze ket in nen’ (Jn 2:16)” (El len G. White:
The Spirit of Prophecy. 3. köt. 23–24. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Ho gyan ír nánk le Jé zus ér zé se it a fen ti eset ben? Mit ta nul ha tunk eb -

bõl az zal kap cso lat ban, hogy hány fé le ér ze lem – he lyes me der ben
tart va – le het a jó for rá sa?

2. Ho gyan el len sú lyoz hat ják po zi tív ér zel mek a ne ga tív ér zé sek ha tá -
sát? Gon dol junk pél dá ul Má ria Mag da lé na és Má ria ese té re, ami -
kor Jé zus sír já tól el men tek „fé le lem mel és nagy öröm mel” (Mt 28:8)!

3. A zsi dó kö zös sé gek a purim ün ne pén em lé kez nek meg ar ról, ami kor
„ke se rû sé gük öröm re és si ral muk ün nep re for dult” (Eszt 9:22). Be -
szél ges sünk a cso port ban ar ról, hogy mi min dent te he tünk an nak
ér de ké ben, ne hogy el fe led kez zünk ar ról a sok-sok al ka lom ról, ami -
kor bá na tunk öröm re for dult! Aki szí ve sen te szi, mond ja el a töb bi -
ek nek, mit ta pasz talt egy ilyen ér zel mi vál to zás ide jén!

4. Ho gyan ta nul ha tunk meg Is ten ígé re te i be ka pasz kod ni ak kor is,
ami kor adott kö rül mé nyek kö zött ezek az ígé re tek olyan tá vo li nak
és el ér he tet len nek tûn nek?
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AZ IGAZSÁG JELE

„És mon da az Úr né ki: Menj át a vá ros kö ze pén, Je ru zsá lem kö ze pén,
és je gyezz egy je gyet a fér fi ak hom lo ká ra, akik só haj toz nak és nyög -
nek mind azo kért az utá la tos sá go kért, ame lye ket cse le ked tek an nak
kö ze pén” (Ez 9:4). 

„Jól fi gyel jük meg ezt a részt! Akik re az igaz ság je lét he lye zi a fe -
hér gyolcs ba öl tö zött fér fi – aki a Szent lé lek ere jét jel ké pe zi –, azok
„só haj toz nak és nyög nek mind azo kért az utá la tos sá go kért, amelyeket”
a gyü le ke ze ten be lül el kö vet nek. Nem kap ja meg Is ten pe csét jét az a
cso port, amely nek tag jai nem bán kód nak sa ját lel ki ha nyat lá suk vagy
má sok bû nei miatt…

Nem min den ki ré sze sül az el pe csé te lés ben azok kö zül, akik ál lít ják,
hogy szom ba tot ün ne pel nek. Még az igaz ság ta ní tói közt is so kan lesz -
nek, akik nek hom lo ká ra nem ke rül Is ten pe csét je. Az igaz ság fé nyé ben
él tek, is mer ték a Mes ter aka ra tát, hi tünk min den pont ját ér tet ték, cse le -
ke de te ik azon ban nem vol tak össz hang ban ismereteikkel…

Egyi künk sem kap ja meg Is ten pe csét jét ad dig, amíg jel le mün kön
akár egyet len folt is van. Ne künk kell ki ja ví ta ni jel lem be li hi á nyos sá -
ga in kat, lel künk temp lo mát min den szen  nye zõ dés tõl meg tisz tí ta ni. Ak -
kor a ké sei esõ ránk árad, mint ahogy a ta nít vá nyok ra áradt a ko rai
esõ…

Test vé re im! Mit tesz tek a fel ké szü lés ko moly mun ká ja so rán? Aki
a vi lág hoz iga zo dik, a vi lág ról vesz pél dát, a fe ne vad bé lye gé re ké szí -
ti ma gát elõ. Aki pe dig nem ön ma gá ban bí zik, alá zat tal ha jol meg Is -
ten elõtt, és az igaz sá got kö vet ve meg tisz tít ja lel két, a men  nyei min tát
kö ve ti, te hát fel ké szül ar ra, hogy hom lo ká ra Is ten pe csét je ke rül jön.
Ami kor el hang zik a pa rancs, és meg tör té nik az el pe csé te lés, jel le me
tisz ta és folt nél kü li lesz az örök ké va ló ság ra. 

Most van itt a fel ké szü lés ide je. Is ten pe csét je nem ke rül tisz tá ta lan
em ber hom lo ká ra, ar ra, aki nagy ra vá gyó, aki a vi lá got sze re ti. Is ten
nem ad ja pe csét jét an nak a hom lo ká ra, aki nek ha zug a nyel ve és csa -
lárd a szí ve. Csak az kap hat ja meg Is ten pe csét jét, aki folt nél kül áll az
Úr elõtt – a menny vá ro má nyo sa ként” (El len G. White: Maranatha.
241. o.).
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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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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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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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Stressz

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Királyok 17:2-4, 15-16; 19:1-2; 
Márk 6:31-34; Galata 6:2; János 15:13

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én meg-
nyugosztlak titeket” (Mt 11:28).

Min den kit ér stressz. Mun ka he lyi kö ve tel mé nyek, csa lá di vál sá gok, bûn tu dat,
a jö võ bi zony ta lan sá ga, a múlt mi at ti elé ge det len ség – már ön ma gá ban is elég.
Mind ez az élet ál ta lá nos ese mé nye i vel együtt ké pes ak ko ra nyo más sal ne he -
zed ni az em ber re, ami már fi zi kai és lel ki egész sé gé re is ki hat. Két ku ta tó,
Thomas H. Holmes és Richard H. Rahe ki fej lesz tet te a tár sa dal mi al kal maz ko -
dá si ská lát, ami fel so rol ja az élet kü lön bö zõ ese mé nye it, és jel zi ezek stressz -
ér té két is: há zas társ ha lá la – 100; sé rü lés, be teg ség – 53; la kó hely vál toz ta tás –
20 stb. Aki nek 200 vagy még több pont ja ös  sze gyû lik egy szer re, an nál 50%-
kal nõ a meg be te ge dés koc ká za ta. Aki nek 300 vagy még több pont ja van, krí -
zis hely zet be fog ke rül ni. A stressz bi zo nyos mér té kig szük sé ges a tel je sít mény
nö ve ke dé sé hez, egy pon ton túl azon ban már ve szé lyez te ti az egész sé get. 

Jé zus a ta ní tá sa i val és sa ját pél dá já val is be mu tat ta, hogy az élet okoz ta stressz
leg jobb el len sze re, ha el csen de sed ve, nyu godt kö rül mé nyek kö zött Is tent ke -
res sük (Mk 6:31). Az Úr – ha en ged jük – se gít meg bir kóz ni azok kal a hely ze -
tek kel, ame lyek nagy nyo más alatt tar ta nak, ugyan ak kor éle tünk el ke rül he tet -
len ré szét ké pe zik.
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AZ ÉLET PRÓBATÉTELEI

Ho gyan gon dos ko dott Is ten Il lés rõl az Izráel or szá gát súj tó, hos  szan tar tó
aszá lyos idõ szak alatt? 1Kir 17:2-6, 15-16

A so ká ig el hú zó dó éhín ség ide jén Il lés min den bi zon  nyal igen kö zel érez het te
ma gát az Úr hoz, aki sze mé lye sen vi sel te gond ját. Elõ ször is al kal ma volt ta -
pasz tal ni, hogy a hol lók (ál ta lá ban vis  sza ta szí tó nak tar tott ma da rak) na pon ta
két szer is hoz tak ne ki élel met. Mi ez, ha nem cso da!? Majd pe dig egy ke vés ke
olaj ból és liszt bõl két éven ke resz tül há rom em ber táp lá lá sá ra ele gen dõ ke nyér
ké szült. Még mi lyen bi zony ság ra len ne szük sé ge az em ber nek Is ten gond vi se -
lé sé vel kap cso lat ban? El len White Is ten vég idei hû sé ges né pé re vo nat koz tat ta
en nek a tör té net nek a ta nul sá gát. „Lát tam, hogy ke nye rünk és vi zünk biz to san
meg lesz ab ban az idõ ben, nem fo gunk szû köl köd ni, sem éhez ni. Is ten ké pes rá,
hogy a pusz ta ság ban te rít sen asz talt ne künk. Ha szük sé ges, hol lók kal küld táp -
lá lé kot, ahogy Il lés ide jé ben tet te” (El len G. White: Early Writings. 56. o.).

Mi min den tör tént még Il lés sel, és mi lyen ta nul sá got von ha tunk le mind -
eb bõl sa ját éle tünk re néz ve? 1Kir 17:17-22; 18:23-39, 45

Is ten fel hasz nál ta Il lést az öz vegy as  szony fi á nak fel tá masz tá sá ra. Mi cso da hit -
pró ba! Mi lyen bi zony ság ez ar ra, hogy Is ten nek ha tal ma van élet és ha lál fe lett!
Ez után kö vet ke zett a Kármel-hegyi pró ba, Is ten ha tal má nak ta gad ha tat lan és
lát vá nyos be mu ta tá sa. Vé gül a há rom évig tar tó aszály utá ni nagy esõ szin tén
azt je lez te, hogy Is ten igen is tö rõ dik az em be rek dol ga i val. Il lés éle te te le volt
köz vet len is te ni cso dá val. Ne héz el kép zel ni, ho gyan is for dul hat elõ bár ki vel
ezek után, hogy nem bí zik ma ra dék ta la nul az Úr ban. Il lés nél még is a stressz és
a csüg ge dés tü ne tei mu tat koz tak (bõ veb ben a hol na pi ta nul mány ban).

Itt egy fon tos ta nul ság rej lik. Füg get le nül at tól, hogy hány cso dát ta pasz tal tunk
már az éle tünk ben, min dig jön nek újabb aka dá lyok. Sen ki nem men te sül az élet
ba ja i tól, még egy olyan pró fé ta sem, mint Il lés! 

Ta lán si ker vagy va la mi lyen tel je sít mény mi att ne he ze dik ránk a
stressz? Ér zel mi fel he vült ség gel já ró ese mé nyek hos  szú so ro za ta (még
ha jó dol gok ról van is szó) sú lyos bít hat ja a ter hün ket. Ugyan ak kor vi -
szont mi ért kell na gyon vi gyáz nunk, ne hogy túl sá go san ön elé gült té vál -
junk a jó kö rül mé nyek kö zött? 
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AZ ÉLET KESERŰ ESEMÉNYEI

Akár részt vett Il lés sze mé lye sen a több száz em ber ki vég zé sé ben, akár nem,
min den kép pen az õ irá nyí tá sa alatt tör tént meg az, ami rõl 1Kir 18:40 ver se be -
szá mol, és ez ér zel mi leg va ló szí nû leg tel je sen ki me rí tet te. En nek a tett nek a
vég re haj tá sát azért en ged te meg Is ten, mert ez volt a gyer mek ál do za to kat is kö -
ve te lõ bál vány imá dás (Jer 19:5) el tör lé sé nek egyet len le het sé ges mód ja, ami
vi szont ret te ne tes ér zel mi meg ter he lést je lent he tett Il lés nek.

A nagy vi a dal után még mi várt Il lés re? 1Kir 19:1-2

Akháb ural ko dá sá nak kez de té tõl fog va a go nosz ki rály nõ el tö kélt szán dé ka
volt, hogy rá ve gye fér jét Baál tisz te le té re és szol gá la tá ra (lásd 1Kir 16:31). En -
nek kö vet kez té ben egész Izráel bál vány imá dó szo ká so kat vett fel. Jézabelnek
nagy sze re pe volt Astóret kul tu szá nak vis  sza ál lí tá sá ban is, ami a ká na á ni bál -
vány imá dás egyik leg in kább le ala cso nyí tó és go nosz for má ja volt. Pap jai ha lá -
la mi att Jézabel iszo nyú ha rag ra ger jedt, min den tü rel me el fo gyott.

Ho gyan re a gált Il lés Jézabel üze ne té re? 1Kir 19:3-4

Ho gyan es he tett en  nyi re két ség be Il lés, Is ten em be re, aki el ké pesz tõ cso dák so -
ro za tá nak volt ta nú ja? Ho gyan ju tott el ad dig a pon tig, ami kor ar ra kér te Is tent:
ve gye el az éle tét? Hi szen gon dol junk csak a cso dák ra, ame lye ket sa ját sze mé -
vel lá tott, sõt, õ ma ga is ré sze se volt vég hez vi tel ük nek!

„Így hasz nál ja ki Sá tán az em be ri gyen ge sé ge ket. Ma is ugyan úgy mun kál ko -
dik. Ha va la kit fel le gek vesz nek kö rül, za var ba hoz nak a kö rül mé nyek, vagy
sze gény ség, nyo mor kí noz, Sá tán azon nal ott van, hogy kí sért sen, bánt son. Jel -
le münk gyen ge pont ja it tá mad ja meg. Ar ra tö rek szik, hogy meg in gas sa Is ten be
ve tett bi zal mun kat” (El len G. White: Jé zus éle te. Bu da pest, 1989, Ad vent Ki -
adó. 92. o.).

Mi lyen sok szor tes  szük mi is ugyan ezt! El fe led ke zünk ar ról, hogy mi -
lyen kü lön le ges mó don se gí tett meg az Úr a múlt ban. Mi ért olyan fon -
tos, kü lö nö sen a két ség beej tõ, stres  szes idõk ben an nak em lé ké be ka -
pasz kod ni, amit ez idá ig tett éle tünk ben Is ten? Mi ért fe led ke zünk meg
olyan kön  nyen az Úr tet te i rõl? Ho gyan se gít het át a ne héz idõ kön, ha Is -
tent di csõ ít jük és ne ki adunk há lát?
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ISTEN GYÓGYMÓDJA

1Kir 19:5-9 ver sei sze rint mi lyen egy sze rû gyógy mó dot aján lott Is ten Il lés -
nek ak kor, ami kor olyan erõs stressz ha tás nak volt ki té ve?

Alud jon, egyen, is mét alud jon, még töb bet egyen. Majd negy ven nap és negy -
ven éj jel te gye ki ma gát erõs fi zi kai meg ter he lés nek: men jen el a Kármel-
hegytõl a Hórebig. Mi lyen ér de kes, hogy gyak ran ja va sol ják a lel ki meg ter he -
lés el len sze re ként az ele gen dõ al vást, a test moz gást és az egész sé ges ét ren det. 

A rossz han gu lat egyik ál ta lá nos ke ze lé si mód ja a te vé keny ség meg ter ve zé se.
Eh hez szi go rú an meg ha tá ro zott óra ren det kell ké szí te ni, ami ben olyan kel le -
mes és cél irá nyos te vé keny sé gek sze re pel nek, ame lyek ar ra kény sze rí tik a le -
han golt em bert, hogy kü lön bö zõ ese mé nye ket szer vez zen, vár jon és hajt son
vég re. Ez a rend szer se gít a pá ci ens nek ab ban, hogy po zi tív mó don tölt se el az
ide jét és el ke rül je az ön saj ná la tot. A te vé keny sé gek kö zött gyak ran sze re pel a
test moz gás, ami endorfint (mor fi um hoz ha son ló ké mi ai anya got) ter mel. Ez ke -
dély ja ví tó, és leg alább át me ne ti leg eny hí ti a de pres  szió ha tá sát. 

Is ten olyan lé pé sek kel ve zet te Il lést, ame lyek nyo mán hely re állt lel ki egész sé -
ge. Fon tos, hogy a pró fé tá hoz ha son ló an mi is kész sé ge sen kö ves sük a men  nyei
ve ze tést. Amint Il lés le ült a fe nyõ fa alá, imád koz ni kez dett. Nem volt ép pen he -
lyes, amit imá já ban mon dott (ar ra kér te Is tent, hogy ve gye el az éle tét), de
imád ko zott, és azt kí ván ta, hogy az Úr ve gye ke zé be a dol gok irá nyí tá sát.

Idõ vel a pró fé ta ki he ver te ször nyû csüg ge dé sét, és az Úr a ké sõb bi ek ben is fel tud -
ta hasz nál ni (lásd 1Kir 19:15-16; 2Kir 2:7-11). Mi e lõtt egy ha tal mas for gó szél ben
a menny be ra gad ta tott vol na, még fel ken te utód ját pró fé tá nak, és lát ta, amint a Jor -
dán fo lyó vi ze ket té vált, majd Elizeussal együtt szá raz láb bal át is kelt raj ta. 

Vé ge ze tül Is ten a menny be ra gad ta Il lést, nem kel lett meg hal nia. Ez azért ér de -
kes, mert a pró fé ta nem sok kal ko ráb ban még ar ra kér te az Urat, hogy ve gye el
az éle tét. 

Mi bõl ma ra dunk ki, ha csak a csüg ge dés és két ség beesés ide jén imád ko -
zunk? Mi lyen elõ nyök kel jár, ha va la ki kö vet ke ze te sen imád ko zik, és
nem csak vész hely ze tek ben for dul Is ten hez? Ho gyan ta nul ha tunk meg
rend sze re sen imád koz ni?
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JÉZUS MÓDSZERE A STRESSZ KEZELÉSÉRE

Ami kor az 1990-es évek kö ze pén hir te len el ter jedt a mo bil te le fo nok hasz ná la -
ta, egy idõs ad ven tis ta lel kész ezt mond ta: „Ne kem so sem lesz mobilom. Ami -
kor el me gyek a gyü le ke ze tek be és meg hall ga tom az em be rek prob lé má it, be le -
fá ra dok, el szo mo ro dom. Mi helyst azon ban be ülök az au tóm ba, me ne dé ket ta -
lá lok. Ha len ne mo bil te le fo nom, még ott sem le het nék nyug ton.” Krisz tus min -
den kö ve tõ jé nek szük sé ge van ar ra, hogy le gyen egy nyu godt „bú vó he lye”,
ahol meg pi hen het, imád koz hat, és Is ten sza vá ra fi gyel het az írott Igé ben. 

Mi lyen ta nul sá got von ha tunk le Mk 6:31 ver sé bõl ön ma gunk szá má ra?
Gyak ran tes  szük mi is ezt? Eset leg sok szor ta lá lunk va la mi ki fo gást? 

El len White a kö vet ke zõ ket ír ta Jé zus ról: „Ak kor vol tak bol dog órái, ha egye -
dül volt a ter mé szet tel és Is ten nel. Va la hány szor meg en ged ték, mun ka he lyé rõl
a me zõk re ment, hogy a zöld völ gyek ben el mél ked jen, és kö zös ség ben le gyen
Is ten nel a hegy ol da lon vagy az er dõ fái kö zött. A haj nal gyak ran fél re e sõ he lyen
ta lál ta, el mél ked ve, az Írá so kat ku tat va vagy imád koz va. E csen des órák után
vis  sza tért ott ho ná ba, hogy vé gez ze kö te les sé ge it, és pél dát ad jon a tü rel mes
mun ká ra” (El len G. White: Jé zus éle te. Bu da pest, 1989, Ad vent Ki adó. 66. o.).

Még hol ta lált me ne dé ket Jé zus? Mt 21:17; Mk 11:11

Az em be rek le het nek a nyug ta lan ság vagy a bé ke for rá sai. Jé zus azok nál a ba -
rá ta i nál ta lált bé két, akik vi gasz tal ták és sze re te tet hoz tak az éle té be. Láz ár,
Már ta és Má ria há za ilyen hely volt szá má ra. „Szí vét erõs ér zel mi szá lak kö töt -
ték a bethániai családhoz… gyak ran, ha el fá radt és em be ri tár sa ság ra vá gyott,
bol dog gá tet te, hogy eb be a bé kés ott hon ba menekülhetett… Meg vál tónk ér té -
kel te a csön des ott hont és az ér dek lõ dõ hall ga tó kat. Vá gyott az em be ri gyön -
géd ség re, ud va ri as ság ra, ér zel mek re” (i. m. 441. o.).

Ho gyan al kal maz hat juk Jé zus stressz ol dó mód sze re it sa ját éle tünk ben?
Mit ta ná csol nánk azok nak, akik vá ros ban lak nak és hos  szú órá kat kell
utaz ni uk, hogy ki me hes se nek a ter mé szet be? Mit mond ha tunk azok -
nak, akik né pes csa lád dal él nek egy fe dél alatt? Ki hez men nénk ro ko na -
ink/ba rá ta ink kö zül, ha lel ki tá masz ra, erõ sí tés re vol na szük sé günk?
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KÖNNYÍTENI MÁSOK TERHEIN

Ami kor Pé ter a Mes ter rõl be szélt, mit emelt ki ma ga tar tá sá val kap cso lat -
ban? ApCsel 10:38

Jé zus éle tét alap ve tõ en az ön zet len ség jel le mez te. Min den ener gi á ját má sok
meg men té sé re for dí tot ta, ked ves sza va i val és gyó gyí tó ere jé vel kön  nyeb bé
akar ta ten ni hely ze tü ket. Ugyan ak kor so sem hasz nál ta is te ni ere jét a sa ját hasz -
ná ra. Ez min den bi zon  nyal olyan mély ha tást gya ko rolt Pé ter re, hogy ezt
mond ta a Meg vál tó ról: „szer te járt, jót tett, és meg gyó gyí tott min den kit, akik az
ör dög igá já ban ver gõd tek” (ApCsel 10:38, új prot. ford.).

Az ese tek több sé gé ben a mun ká val, em be ri kap cso la tok kal, pénz zel stb. kap -
cso la tos stressz hely ze tek az em ber sa ját éle tét érin tik. Ha vi szont fi gyel mün ket
má sok ra össz pon to sít juk (és nem ön ma gunk ra), ez jó mód szer ar ra, hogy fel -
sza ba dul junk a ránk ne he ze dõ nyo más alól. Ál ta lá ban job ban ér zik ma gu kat és
meg elé ge det teb bek azok, akik va la mi lyen ön kén tes vagy kö zös sé gi mun kát
stb. vé gez nek, mint akik nem fog lal koz nak ilyes mi vel. 

Mi lyen üze ne tet ta lá lunk Jn 15:13; Gal 6:2 és Fil 2:4 ver se i ben? 

John D. Ro cke fel ler (1839–1937) éle te pél da ar ra, ho gyan le het eny hí te ni a
stressz nyo má sát, ha az em ber nem csak ön ma gá ra, ha nem má sok ra is fi gyel.
1879-re cé ge, a Stan dard Oil Tár sa ság vé gez te az Egye sült Ál la mok ban tör té -
nõ olaj fi no mí tás 90%-át. 50 éves ko rá ra õ lett a leg gaz da gabb em ber a föl dön.
1891-ben azon ban ideg ös  sze om lást ka pott, és megcsapta a halál szele. Ám be -
teg sé gé bõl alig né hány hó nap alatt meg gyógy ult. Ho gyan? 

Egy sze rû ét rend re tért át, ele get pi hent és moz gott, és el dön töt te, hogy va gyo -
ná ból ada ko zik. Éle te hát ra lé võ 40 éve a jó té kony ság je gyé ben telt. A XX. szá -
zad ele jén sze mé lyes va gyo na csak nem el ér te a 900 mil lió dol lárt. Ha gya té kát
ha lá la kor 26 mil lió dol lár ra be csül ték. Ado má nya i val rend kí vül sok jót tett a
vi lág ban. Éle te majd nem 50 év vel meg hos  szab bo dott, meg elé ge det ten élt 97
éves ko rá ig. 

Mi lyen ál dá sa ink szár maz tak már ab ból, hogy má sok nak se gí tet tünk?
Mi ért is ne igye kez het nénk imád koz va, tu da to san még több jót ten ni? 
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Tel je sen ki me rül ve ült le [Il lés] egy fe nyõ fa alá pi hen ni. Amint ott ült, kér te
Is tent, hadd hal jon meg… A ke se rû csa ló dás tól ös  sze tört és min den em ber lak -
ta hely tõl mes  szi re ve tõ dött me ne kü lõ nem akart töb bé em be rek sze mé be
nézni… Min den kit ér nek ke se rû csa ló dá sok, és oly kor min den kit ha tal má ba
ke rít a csüg ge dés; ami kor fáj da lom az em ber sor sa, és ne héz hin nie, hogy Is ten
még min dig jó sá gos se gí tõ je föl di gyer me ke i nek; ami kor an  nyi ra gyöt rik a ba -
jok, hogy in kább kí ván ja a ha lált, mint az éle tet. Ilyen kor so kan el en ge dik Is -
ten ke zét, és a ké tely rab sá gá ba, a hi tet len ség fog sá gá ba es nek. Ha ek kor meg -
nyíl na lel ki sze mük, és fel fog nák Is ten in téz ke dé se it, meg men té sü kön fá ra do -
zó an gya lo kat lát ná nak, akik lá bu kat az örök he gyek nél is erõ sebb alap ra he -
lye zik. És ak kor új hit, új élet éb red ne ben nük” (El len G. White: Pró fé ták és ki -
rá lyok. Bu da pest, 1995, Ad vent Ki adó. 102–103. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Elõ for dult már, hogy vi lá go san lát tuk, amint Is ten mun kál ko dik az

éle tünk ben, hogy hi tünk erõs volt, köz vet le nül utá na még is sú lyos
két sé gek kö zött ver gõd tünk Is ten nel és ve ze té sé vel kap cso lat ban?
Mit ta nul tunk eb bõl a ta pasz ta lat ból, ami má sok nak is se gít het ha -
son ló kö rül mé nyek kö zött? 

2. Mi ért érez zük job ban ma gun kat, ha se gí te ni tu dunk va la ki nek? Mi -
ért for dul ez elõ gyak ran? Ugyan ak kor mi ért olyan ne héz ön fel ál do -
zó an él ni? Ho gyan ta nul hat juk meg az ön fel ál do zást, ez zel se gít ve
kör nye ze tün ket? 

3. Vizs gál juk meg a szo ká sa in kat, ame lyek hat nak egész sé gi ál la po -
tunk ra! Mit eszünk és mit iszunk? Men  nyi test moz gást vég zünk?
Men  nyi sza bad idõnk van? Mi az, amin vál toz tat ha tunk, hogy ér zel -
mi leg és fi zi ka i lag is ki egyen sú lyo zot tab bak le gyünk? Egye sek ko -
moly pszi cho ló gi ai prob lé mák kal küz de nek, és ezért or vo si se gít ség -
re van szük sé gük. Ugyan ak kor a leg több ilyen eset ben már az élet -
mó dot érin tõ szo ká sok meg vál toz ta tá sa is ki fe je zett ja vu lást ered -
mé nyez het.

4. Men  nyi „sza bad” idõnk van? Mit kez dünk ve le? Ho gyan hasz nál -
hat nánk ki job ban ar ra, hogy erõ sít sük az Is ten nel va ló kap cso la -
tun kat? 
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AZ ÖRÖM

Sok min den ás hat ja alá bol dog sá gun kat – az idõ, a vál to zás, és fõ -
ként egy tra gé dia. Nincs sem mi baj a bol dog ság gal, de túl sá go san in -
ga tag ala pot je lent, ha csu pán a meg fe le lõ kö rül mé nyek re építünk…

De a vá lasz nem a bol dog ság el uta sí tá sa, ha nem az, ha túl lé pünk
raj ta, az örömhöz… Az öröm kü lön bö zik a bol dog ság tól, mert mély sé -
ge sen va ló sá gos, kö rül mé nye ink tõl füg get le nül. Is ten ben gyö ke re zik és
a fel tá ma dás ener gi á ja táp lál ja, így az öröm nem függ at tól, ma gas-e a
jö ve del münk, tö ké le tes-e a há zas tár sunk, min den rend ben van-e kö rü -
löt tünk. Az öröm meg ha lad ja a bol dog sá got, és még leg mé lyebb bol -
dog ta lan sá gunk kö ze pet te is je len van.

Rebecca Manley Pippert

Örö münk tar tós le het, ha fel idéz zük, mi lyen hû sé ges és vál to zat lan
Is ten. Ha rá össz pon to sí tunk, örö münk új ra é led. A hit gyö ke ré bõl szök -
ken szár ba a szív örö me. Le het, hogy elõ ször nem tu dunk még örül ni,
de idõ vel ez is be kö vet ke zik. Bíz zunk az Úr ban, ha szo mo rú ak va -
gyunk, s Õ a kel lõ idõ ben úgy fe lel ne künk, hogy hi tünk ter mõ re for -
dul, és tu dunk örül ni az Úr ban. A két ség szo ron gást szül, de a bi za lom
hos  szú tá von örömet…

Gon dol koz zunk hát az Úr szent ne vé rõl, hogy job ban bíz zunk ben -
ne, és ké szen áll junk az öröm re! Is ten szent, igaz sá gos, hû sé ges és ál -
lan dó. Va jon nincs elég okunk ar ra, hogy bíz zunk ben ne? Az Úr min -
den tu dó, min den ha tó és min de nütt je len va ló, mi ért is ne tá masz kod hat -
nánk rá jó kedv vel?! Akik is me rik ne ved, bíz nak ben ned, és akik bíz nak
ben ned, ve led ör ven dez nek, Uram.

Charles Spurgeon
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Emberi kapcsolatok

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HE TI TA NUL MÁ NYUNK: 1Sámuel 25; Lukács 17:3-4; 23:34; 
Efézus 4:1-3; Jakab 5:16; 1Péter 3:9-12

„Amit akar tok azért, hogy az em be rek ti ve le tek cse le ked je nek, mind azt ti is úgy
cse le ked jé tek azok kal; mert ez a tör vény és a pró fé ták” (Mt 7:12).

Egy ta pasz talt vá ro si evan ge li zá tor rend sze re sen szer ve zett olyan elõ adá so kat,
ame lyek so rán be ve ze tõ ként a stressz ke ze lé sé vel fog lal ko zott. Egy sze rû kér -
dõ ívet osz tott ki a hall ga tók kö zött, ame lyen kér te, hogy so rol ja nak fel négy
vagy öt dol got, ami leg in kább stressz ha tás nak te szi ki õket. Se gí tõi a vá la szo -
kat fõbb ka te gó ri ák sze rint rend sze rez ték (egész ség, pénz, mun ka, kap cso la tok
stb.). Még mi e lõtt az ös  sze sí tést be fe jez ték vol na, az egyik mun ka társ ész re vet -
te, hogy az elõ adó már is elõ ké szí tett egy so ro zat írás ve tí tõ fó li át, ame lye ken el -
sõ szá mú té nye zõ ként a kap cso la to kat tün tet te fel. Ami kor meg kér dez ték, a lel -
kész el mond ta, hogy ta pasz ta la tai sze rint min de nütt ugyan az az ered mény: a fõ
stressz for rást a rossz em be ri kap cso la tok je len tik. 

Le gyen szó a há zas társ sal, gye re kek kel, fõ nök kel, mun ka tár sak kal, szom szé -
dok kal, ba rá tok kal vagy ép pen va la mely el len ség gel va ló prob lé má ról, úgy tû -
nik, hogy az em be rek bi zo nyul nak a leg fõbb stressz for rás nak. Vi szont ha kap -
cso la ta ink jók, az em be rek meg elé ge det té te het nek. Föld raj zi hely tõl és kul tú -
rá tól füg get le nül ez min dig és min de nütt igaz nak bi zo nyul. Az em be rek vagy
bol dog gá, vagy sze ren csét len né te szik egy mást.

A hé ten ép pen ezért fog lal ko zunk a kap cso la tok kal, és meg néz zük, hogy mit
mond a Bib lia er rõl a fon tos té má ról.
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SZELÍD ÉS ALÁZATOS

Va jon mi ért kö ti ös  sze Pál Ef 4:1-3 ver se i ben az alá za tot, a sze líd sé get és a
tü rel met a jó kap cso la tok kal és az egy ség gel? Idéz zünk fel em lé ke ket, ami -
kor az imén ti tu laj don sá gok ked ve zõ en ha tot tak kap cso la ta ink ra!

Ol vas suk el Sá mu el el sõ köny ve 25. fe je ze tét! Mit ta nul ha tunk Abigailtól és
Dá vid tól a ne héz, fe szült hely ze tek ben ta nú sí tan dó meg fe le lõ ma ga tar tás -
sal kap cso lat ban? 

Dá vid, Nábál és Abigail tör té ne te sok ta nul ság gal szol gál a jól mû kö dõ em be ri kap -
cso la tok ki ala kí tá sát il le tõ en. A dol gok ki me ne te le nagy mér ték ben at tól függ, ki-ki
ho gyan vi sel ke dik: fel sõbb ség gel, egyen lõ ként vagy sze rény ba rát ként, társ ként.  

Dá vid jo gos ké rés sel küld te ka to ná it Nábálhoz: Meg véd tük az em be re i det és az
ál la ta i dat; ezért ké rünk, te is adj ne künk va la mit, ami nem esik ne he zed re (lásd
1Sám 25:7-8). Nábálnak azon ban fo gal ma sem volt a ked ves ség rõl és a dip lo -
má ci ai ér zék rõl. Azt ol vas hat juk ró la, hogy go rom ba, go nosz em ber volt. Más
for dí tá sok sze rint ud va ri at lan, ke gyet len, dur va, becs te len, fa ra gat lan, bár do -
lat lan. Dá vid ka to nái elõtt bi zo nyo san így mu tat ko zott be. Ez zel szem ben fi -
gyel jük meg Dá vid kö ze le dé sét! No ha je len tõs ka to nai erõ vel bírt, üze ne te tisz -
te let tel jes, sõt sze rény volt. Nábálnak és egész ház nép ének hos  szú éle tet és jó
egész sé get kí vánt, ön ma gá ra pe dig így utalt: „a te fiad… Dá vid” (8. vers).

Abigailról azt ol vas hat juk a Bib li á ban, hogy ér tel mes, gyö nyö rû as  szony volt.
Fi gyel jük meg az õ vi sel ke dé sét is! Az éte lek bõ sé ges és gaz dag vá lasz té kát
küld te aján dék ba, rá adá sul õ ma ga si e tett ki en gesz tel ni Dá vi dot. Meg ha jolt
elõt te, ön ma gát Dá vid szol gá ló lá nyá nak ti tu lál va, Dá vi dot pe dig „uram”-nak
szó lít va, és úgy kér te bo csá na tát. Ar ra is em lé kez tet te a jö ven dõ ki rályt, hogy
Is ten em be re ként ke rül nie kell a fe les le ges vér on tást. Abigail ta pin ta tos és alá -
za tos fel lé pé se ha tá sá ra gyö ke re sen meg vál to zott Dá vid szán dé ka. Ál dot ta is
Is tent, hogy a jó íté lõ ké pes sé gû Abigailt küld te elé. Az is ten fé lõ as  szony ered -
mé nyes köz ben já rá sa sok ár tat lan em ber éle tét meg men tet te.

Kön  nyû (leg alább is több nyi re) ked ves nek len ni azok kal, aki ket sze re -
tünk, de mi a hely zet ak kor, ha va la kit ke vés bé ked ve lünk? Gon dol junk
most azok ra, akik kel nem tu dunk egyet ér te ni! Va jon õk ho gyan re a gál -
ná nak, ha sze ré nyen, sze lí den for dul nánk hoz zá juk?
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JÓVAL FIZETNI A ROSSZÉRT

Mit akart az apos tol iga zá ból ki fe jez ni 1Pt 3:8-12 ver se i ben? Mi lyen köz -
vet len mó don al kal maz hat juk eze ket az el ve ket sa ját éle tünk ben? 

Jé zus ma ga sabb ra emel te a mér cét a „sze met sze mért” alap ál lás nál, ami kor kö -
ve tõ i nek meg hagy ta, hogy for dít sák oda a má sik ar cu kat is (Mt 5:38-39). Ez
ak kor for ra dal mi gon do lat nak szá mí tott – de szá mos kul tú rá ban és ha gyo mány
kö zött még ma is az. Saj ná la tos mó don a ke resz té nyek is csak rit kán fi zet nek
jó val a ros  szért. Jé zus ta ná csa azon ban tö ret le nül így hang zik: „ta nul já tok meg
tõ lem, hogy én sze líd és alá za tos szí vû va gyok” (Mt 11:29).

Egy kis gyer me kes há zas pár nak ko moly prob lé mái adód tak a szom szé da ik kal.
A szom szé dok több ször csú nyán meg rót ták a fi a tal szü lõ ket ami att, hogy gyer -
me ke ik szá má ra kü lön bö zõ já té ko kat he lyez tek el a sa ját kert jük ben, ame lye -
ken a ki csik ját szot tak. Ki fo gá sok kal él tek az ud var bi zo nyos ré szei mi att, és
han goz tat ták, hogy ez meg az men  nyi re za var ja õket. A fi a tal pár nak egy ál ta -
lán nem volt ínyé re a dur va és kel le met len hang nem, hi szen sem mi vel nem
hág ták át a jó szom széd ság sza bá lya it. Ami kor a gyü möl csös bõl le szü re tel ték
az al mát, a fi a tal as  szony el ha tá roz ta, hogy két tál ca friss al más bé lest visz át a
szom szé dok nak, akik öröm mel el is fo gad ták a sü te ményt. Egy sze rû ked ves sé -
ge so kat ja ví tott a kap cso la tu kon, va ló szí nû leg azért, mert a zsém be lõ dõ szom -
szé dok nem is gon dol ták, hogy így fog nak vi szo nyul ni hoz zá juk azok, aki ket
ad dig õk foly ton sze kí roz tak.  

Dá vid mi vel fi ze tett Sa ul nak, aki az éle té re tört (1Sám 24:4-6)? Mit árul ez
el a jel le mé rõl? Mi ért kel le ne ha son ló lel kü let tel vi sel tet nünk ne künk is,
ki vált képp, ha olyan em ber rel van gon dunk, aki va la mi lyen mó don szin -
tén „az Úr nak fel kent je”?

Sá mu el el sõ köny ve négy olyan ese tet je gyez fel, ami kor Dá vid ki fe jez te, hogy
er kölcs te len do log ke zet emel ni az Úr fel kent jé re. Több ször is adó dott vol na al -
kal ma bos  szút áll ni, õ még is in kább igye ke zett kö ze led ni a ki rály hoz és meg -
bo csá ta ni ne ki. Dá vid úgy dön tött, hogy az alá zat és az is ten fé lõ ma ga tar tás út -
ját vá laszt ja az zal az em ber rel szem ben, aki ki fe je zet ten go no szul bánt ve le. 

Va jon nem er re kel le ne mind an  nyi unk nak tö re ked ni, bár mi lyen hely zet ben is
va gyunk? 
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MEG BO CSÁ TÁS

Le het sé ges, hogy va la ki nek a hit éle te lát szó lag gaz dag és tar tal mas, ugyan ak -
kor ko moly prob lé mái van nak a kap cso la tok te rén. Gyak ran ke resz tez zük egy -
más út ját, ez tény, fáj dal mat okoz va még az egy há zon be lül is – sõt, ta lán fõ -
ként ott. Ép pen ezért an  nyi ra fon tos el sa já tí ta ni a meg bo csá tás mû vé sze tét. 

Men  nyi re tud juk si ker rel al kal maz ni Ef 4:32 ta ná csát az éle tünk ben? Ki -
nek kell meg bo csá ta nunk? Mi ért szol gál ja el sõ sor ban sa ját ja vun kat, ha
ké pe sek va gyunk ezt meg ten ni? 

Pszi cho ló gu sok, ta nács adók szak mai kö re i ben csak a leg utób bi évek ben kezd tek
nyi tot tab bá vál ni ar ra, hogy mi lyen fon to sak a lel ki el vek a men tá lis egész ség
szem pont já ból. Sok pszi cho ló gus és ta nács adó év ti ze de ken át csu pán a bûn tu dat
és a fé le lem fel szín alat ti for rá sá nak tar tot ta a val lást és a lel ki éle tet. Má ra azon -
ban so kan fel is mer ték az õszin te ke resz tény élet mód jó té kony ha tá sa it, és igye -
kez nek is hasz no sí ta ni eze ket. Újab ban el is me rik, hogy so kak nak se gí te nek kü -
lön fé le ér zel mi za va ro kat le gyõz ni olyan „te rá pi ák”, mint pl. az imád ság, a hit -
éle ti nap ló írás, fon tos bib lia szö ve gek me mo ri zá lá sa, va la mint a meg bo csá tás lép -
csõ fo kai. A meg bo csá tást olyan stra té gi ák kö zött tart ják szá mon, ame lyek ré vén
leg in kább meg nyu god hat az em ber, még ak kor is, ha az iga zi meg bo csá tás ké pes -
sé ge és a bûn bo csá nat csak Is ten tõl, az ál ta la át ala kí tott szív bõl jö het (Ez 36:26).

Mit ta ní ta nak még Mt 5:23-25; Lk 17:3-4; 23:34 ver sei a meg bo csá tás ról? 

Né ha úgy gon dol juk, hogy le he tet len ma ra dék ta la nul meg bo csá ta ni. Ám so ha
egyet len em ber sem jut hat el a fáj da lom nak és a meg aláz ta tás nak ar ra a fo ká -
ra, ahol Jé zus állt. A vi lág egye tem Te rem tõ jé vel és Ki rá lyá val igaz ság ta la nul
bán tak, mint ha meg foszt hat ták vol na rang já tól. Sa ját te remt mé nyei fe szí tet ték
ke reszt re. Õ azon ban a leg mé lyebb alá za tot ta nú sít va tö rõ dött ve lük, és kér te az
Atyát, hogy bo csás son meg ne kik. 

Elõ for dul, hogy em be rek ár ta nak egy más nak, de nem lát ják tisz tán, mek ko ra
fáj dal mat okoz nak. Más kor azért vi sel ked nek sér tõ en, mert szí vük mé lyén bi -
zony ta la nok vagy sze mé lyi ség za va rok kal küz de nek, és úgy akar nak meg köny  -
nyeb bül ni, hogy va la kit meg bán ta nak. Ho gyan se gít het a meg bo csá tás ban, ha
lá tom, mi lyen prob lé má val küzd a má sik em ber? Ho gyan jut ha tunk el a meg -
bo csá tá sig azok kal szem ben, akik szánt szán dék kal igye kez nek bán ta ni? 
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BŰNEINK MEGVALLÁSA EGYMÁSNAK

Ho gyan ma gya ráz zuk Ja kab ta ná csát, hogy vall juk meg bû ne in ket egy -
más nak (Jak 5:16)? Gon dol koz zunk el er rõl a vers rõl, és ar ról, ho gyan is
te het jük ezt meg adott hely ze te ink ben!

Ha vé tek a má sik em ber el len, be kell val la nom ne ki, mit kö vet tem el, hogy el -
nyer hes sem bo csá na tát, és így hely re áll jon a kap cso la tunk. A be is me rés azt is
jel zi, hogy kész va gyok fe le lõs sé get vál lal ni tet te mért, és bí zom, re mény ke dem
el fo ga dá sá ban, meg bo csá tás ban. A ne mes lel kû em ber Is ten ke gyel me ál tal
kész meg bo csá ta ni, füg get le nül az õt ért sé re lem nagy sá gá tól. 

Ja kab ta ná csá nak emel lett van egy má sod la gos ve tü le te is, ami nek erõs gyó gyí -
tó ha tá sa le het. Ha az em ber be vall ja bû ne it, té ve dé se it és vét ke it va la ki nek,
aki ben meg bí zik, ér zel mi té ren be kö vet ke zik a gyógy ulás. Ami kor egy õszin te
ke resz tény ba rá tunk elõtt vál lal ni tud juk, hogy nem va gyunk tö ké le te sek, köny  -
nyí tünk bû nünk ter hén. A köl csö nös be is me rés emel lett még a kap cso la tun kat
is mé lyí ti. Ha én meg bí zom a má sik ban és a má sik is meg bí zik ben nem, szo ro -
sab ban kö tõ dünk egy más hoz, ami ba rát sá gun kat õszin té vé és tar tós sá te szi. Va -
ló já ban a lel ki ta nács adás egész szak má ja ar ra az elv re épül, hogy a meg be szé -
lés, be szél ge tés jót tesz az em ber lel ké nek. Ter mé sze te sen lé tez nek kü lön fé le
men tá lis za va rok, ame lyek ese té ben szük sé ges az or vo si se gít ség, de sok fé le
nyo masz tó ér zés tõl meg sza ba dul ha tunk gyü le ke ze ti és kö zös sé gi szin ten is. Ez
kü lö nö sen igaz a meg rom lott em be ri kap cso la tok ál tal ki vál tott prob lé mák ra:
fél re ér té sek, rá gal ma zá sok, irigy ség, fél té keny ség stb. Ha meg fo gad juk Ja kab
ta ná csát, ez zel nem csak a lel ki ter hün kön kön  nyí tünk, ha nem ah hoz is új erõt
nye rünk, hogy vál toz tat ni tud junk ká ros vi sel ke dé si for má kon. 

Itt azért óva tos ság ra is kell in te ni! Igaz, hogy az em ber nagy meg kön  nyeb bü -
lést érez het, ha egy jó ba rát já nak be vall ja el kö ve tett bû ne it, ugyan ak kor azon -
ban se bez he tõ vé is vá lik. Meg van a koc ká za ta, hogy ba rá tunk to vább ad ja a bi -
zal mas in for má ci ót, ami min den érin tett nek egy for mán árt. A leg fon to sabb
azon ban, hogy vét ke in ket tel jes rész le tes ség gel be vall hat juk az Úr nak, és egé -
szen biz to sak le he tünk meg bo csá tá sá ban. Ol vas suk el 1Pt 5:7 ver sét! A tö ké le -
tes nek egy ál ta lán nem mond ha tó kap cso la tok bi zony ta lan sá got, sõt fé lel met és
ag go dal mat is ki vált hat nak. Má sok ta lán se gí te nek, de az iga zán biz tos se gít ség
Is ten tõl jön, aki kész min dig min den gon dun kat el ven ni. Va ló ban meg köny  -
nyeb bü lünk, ha ter he in ket az Õ ke zé be tes  szük le! 
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EGYMÁS ERŐSÍTÉSE

Ho gyan al kal maz hat juk sa ját éle tünk ben a kö vet ke zõ ver sek ta ní tá sát?
Róm 14:19; Ef 4:29; 1Thessz 5:11 Mi ért olyan fon tos ez nem csak ön ma -
gunk ra, ha nem má sok ra néz ve is? 

Pál azt ta ná csol ta az el sõ gyü le ke ze ti kö zös sé gek nek, hogy igye kez ze nek ele jét
ven ni a sze mé lyes kap cso la tok meg rom lá sá nak „Krisz tus tes té ben”. Szá mos prob -
lé ma ab ból fa kad, hogy em be rek becs mér lõ en be szél nek egy más ról, és en nek az
egész kö zös ség ká rát lát ja. Aki plety kál ko dik és má sok há ta mö gött be szél, az ál -
ta lá ban bel sõ prob lé mák kal küzd: ki sebb sé gi ér zé se van, vagy sze ret né, ha job ban
oda fi gyel né nek rá, eset leg ha ta lom ra, irá nyí tó sze rep re tör, vagy egyéb, bel sõ bi -
zony ta lan ság jel lem zi. Az ilyen em ber nek se gít ség re van szük sé ge ah hoz, hogy el
tud jon sza kad ni a lel ké ben dú ló harc ból fa ka dó, ár tal mas meg nyil vá nu lá sok tól.
Más részt vi szont, ha va la ki el tud ja fo gad ni ön ma gát, nem kap cso ló dik be a plety -
kál ko dás ba és má sok rá gal ma zá sá ba. Fon tos, hogy Krisz tus tes té nek tag jai érez -
zék, mi lyen ki vált ság az üd vös ség aján dé ka, ami ben ré sze sül nek (Zsolt 17:8; 1Pt
2:9)! Ha va la ki ez zel tisz tá ban van, ar ra tö rek szik, hogy má so kat is erõ sít sen, és a
kö zös fej lõ dé sért fá ra do zik. Bá to rí tó és el is me rõ sza vak, a dol gok po zi tív ol da lá -
nak ki eme lé se, alá zat és öröm te li alap ál lás – ez a meg fe le lõ mód ar ra, hogy a sze -
mé lyi ség prob lé má val küz dõ ket erõ sít sük. A se gít ség nyúj tás má sik mód ja, ha
igyek szünk hely re ál lí ta ni a kap cso la to kat. Jé zus úgy fo gal ma zott, hogy „Bol do gok
a bé kes ség re igye ke zõk: mert õk az Is ten fi a i nak mon dat nak” (Mt 5:9). Ja kab sze -
rint pe dig aki bé két te remt, az igaz ság gyü möl csét arat ja (Jak 3:18).

Mi ért igaz min den kap cso lat ra a Mt 7:12 ver sé ben meg fo gal ma zott gon do lat?

Ezt az el vet a tár sas kap cso la tok fel be csül he tet len ér té kû ék kö ve ként tart hat juk
szá mon. Sze re te ten ala pul, biz tos, egye te mes ér vé nyû és túl mu tat min den em be -
ri tör vé nyen. Ez az „arany sza bály” min den érin tett fél szá má ra elõ nyös. Egy kí -
nai föld mû ves ép pen a rizs föld jén dol go zott a te ra szos hegy ol da lon – ahon nan jó
ki lá tás nyílt a völgy re és a ten ger re –, ami kor meg lát ta, hogy szö kõ ár kö ze leg. A
ten ger vi ze vis  sza hú zó dott, csu pa szon hagy va az öböl nagy ré szét. Em be rünk
tud ta, hogy a víz pusz tí tó erõ vel tér majd vis  sza, és a völgy ben min dent el sö pör.
Azon nal eszé be ju tot tak a mé lyeb ben fek võ te rü le te ken dol go zó ba rá tai, ezért ha -
bo zás nél kül fel gyúj tot ta sa ját ül tet vé nyét. Ba rá tai si et ve in dul tak fel fe lé a tü zet
ol ta ni, és így meg me ne kül tek, ami kor a szö kõ ár le csa pott. Mind élet ben ma rad -
tak, mert se gí te ni akar tak egy más nak. A tör té net ta nul sá ga egy ér tel mû. 
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Ol vas suk el Ef 4:25-32 sza ka szát, és húz zuk alá a szí vünk re leg in kább ha tó
sza va kat! Gon dol koz zunk azon, hogy Is ten se gít sé gé vel mi min dent te he tünk
kap cso la ta ink ja ví tá sa ér de ké ben!

A kö vet ke zõk ben rész le te ket köz lünk ab ból a le vél bõl, amit El len White 1908-ban
írt egy lel kész nek: „Az az üze ne tem szá mod ra az Úr tól, hogy le gye nek sza va id
ked ve sek, tet te id pe dig sze lí dek. Na gyon ügyelj ma gad ra, mert haj la mos vagy a ri -
deg ség re, az erõ sza kos ság ra, és ar ra, hogy dur va dol go kat mondj… A ke mény ki -
fe je zé sek meg szo mo rít ják az Urat; a bo tor be széd ár tal mas. Tol má csol nom kell ne -
ked, hogy le gyen a be szé ded sze líd! Jól vá lo gasd meg sza va i dat! Ne en gedd, hogy
bár mi fé le dur va ság je lent kez zen be szé ded ben vagy gesztusaidban…

Meg lát szik majd jel le med egész sé ges sé gén, ki egyen sú lyo zott sá gán, ha na pon ta Jé -
zus ra fi gyelsz, tõ le ta nulsz. Eny híts a meg nyil vá nu lá sa i don, és ne légy el íté lõ! Ta -
nulj a nagy Ta ní tó tól! A ked ves, együtt ér zõ sza vak gyógy szer ként hat nak, és gyó -
gyít ják a csüg gedt em be rek lel két. Gyó gyí tó, csil la pí tó ere je van an nak, ha Is ten
Igé jé nek is me re tét a gya kor la ti élet ben is ka ma toz tat juk. A ke mény be széd nem
hasz nál sem ne ked, sem más nak” (El len G. White: Gospel Workers. 163–164. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Men  nyi re sze re tünk plety kál kod ni? Még ha mi ma gunk nem is tesz  -

szük, va jon má so kat szí ve sen meg hall ga tunk? Bi zo nyos ér te lem ben
mi ért ép pen olyan rossz ez is, mint ha mi ma gunk ter jesz te nénk rá -
gal ma kat? Mit te he tünk, hogy töb bé ne le gyünk ré sze sei an nak, ami
má sok nak nagy fáj dal mat okoz? 

2. Ne héz le het meg bo csá ta ni, kü lö nö sen ak kor, ha sú lyos sé re lem ért.
Ho gyan ta nul ha tunk meg azok nak is meg bo csá ta ni, akik nem kér -
nek er re, nem tö rõd nek ve le, hogy meg bo csá tunk-e ne kik vagy sem,
eset leg meg is vet nek ér te? Mi a fe le lõs sé günk ilyen ese tek ben? 

3. A csa lá don be lü li szó be li és fi zi kai erõ szak ren ge teg fáj dal mat okoz
egyes em be rek nek és cso por tok nak. Mi lyen le gyen a ke resz tény em -
ber hoz zá ál lá sa, ami vel meg elõz he ti ha son ló prob lé mák ki ala ku lá -
sát? Mit te gyünk, ill. ja va sol junk ak kor, ha a meg bo csá tás nem vál -
toz tat sem mit a bán tal ma zó ma ga tar tá sán? 

4. Gon dol junk je len élet kö rül mé nye ink re! Mi lyen lé pé sek kel ja vít hat -
nánk kap cso la ta in kon? Mi ért olyan fon tos az alá zat, a sze rény ség,
az Is ten irán ti bi za lom és a jó ra va ló tö rek vés eb ben a fo lya mat ban?
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A SZERETETRŐL

Ter mé sze te sen von zó dunk a szép, sze re tet tel jes, jó em be rek hez. Az
érett sze re tet azon ban tud ja azt is, ho gyan sze ret het jük azo kat, aki ket
ne héz sze ret ni, akik mint ha kép te le nek len né nek vi szo noz ni ked ves sé -
gün ket. Er re csak a men  nyei sze re tet ké pes. 

Nem ne héz sze ret ni azo kat, akik ra gyog nak – a vi lág gyé mánt jai. A
sze re tet iga zi pró bá ja az, ha azo kat is sze ret jük, akik olya nok, akár a
szén – a csi szo lat lan gyé mán tok, akik be pisz kol hat nak ben nün ket. Ha
en nek el le né re sze ret jük õket, sze re te tünk nyo má sa alatt õk is gyé mánt -
tá vál nak!

Né ha fáj dal mas a sze re tet, fõ ként, ha azt lát juk, hogy sze ret te ink ve szé -
lyes dol got tesz nek. Rá juk ki ál tunk: „Vi gyázz!” Meg ra gad juk, és
igyek szünk vis  sza rán ta ni õket egy biz ton sá go sabb hely re. Csak hogy
nem min dig hall gat nak ránk. Ki sza ba dít ják ma gu kat, nem tö rõd nek a
fi gyel mez te tés sel. Mi pe dig ott ál lunk, és el kell en ged nünk õket, hogy
a ma guk ká rán ta nul ják meg a lec két. Ha sze re te tünk áll ha ta tos, tárt ka -
rok kal vár juk vis  sza õket, ami kor vég re úgy dön te nek, elég a ve sze de -
lem bõl, ha za kell tér nem. És ha sze re te tünk igaz, nem azt vág juk a fe -
jük höz: „Én meg mond tam!” In kább ezt mond juk: „Most is sze ret lek!”
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Bűntudat

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HE TI TA NUL MÁ NYUNK: 1Mózes 3:8-13; Zsoltár 32; Máté 26:75; 
Róma 8:1; 1Timóteus 4:1-2; 1János 1:9

„Ha a bû nö ket szá mon tar tod, Uram: Uram, ki cso da ma rad hat meg?! Hi szen
te ná lad van a bo csá nat, hogy fél je nek té ged” (Zsolt 130:3-4)!

A bûn tu dat az egyik leg fáj dal ma sabb és leg bé ní tóbb ér zés. Szé gyent, fé lel met,
szo mo rú sá got, ha ra got, csüg ge dést, sõt még fi zi kai be teg sé get is ki vált hat. Kel -
le met len, Is ten azon ban fel tud ja hasz nál ni ar ra, hogy a bû nö sö ket bûn bá nat ra,
a ke reszt hez ve zes se ál ta la, ahol meg kap hat ják a vá gyott bûn bo csá na tot. Idõn -
ként azon ban elõ for dul az is, hogy em be re ket olyas mi mi att gyö tör bûn tu dat,
ami ért nem fe le lõ sek. Így érez het nek pél dá ul bal ese tek túl élõi vagy el vált szü -
lõk gyer me kei. 

A jo gos bûn tu dat vi szont úgy hat, mint a jó lel ki is me ret. Olyan kel le met len,
hogy az em ber nem nyug hat, amíg nem tesz va la mit el le ne. Az egyé ni dön tés -
tõl füg gõ en két fé le ki me net le het sé ges: az em ber vagy tel je sen ös  sze rop pan a
bûn tu dat tól, mint Jú dás, vagy jó té kony ha tá sát fog ja érez ni, mint Pé ter. 

A hé ten négy bib li ai tör té net tel fog lal ko zunk a bûn tu dat tal ös  sze füg gés ben,
hogy job ban meg ért sük ezt a fo lya ma tot, és meg néz zük, mit ta nul ha tunk be lõ -
le. Lát juk majd, ho gyan for dít hat ja ja vunk ra az Úr, ha he lyes me der ben tart juk.
Va ló já ban ren ge teg függ at tól, hogy mit kez dünk ve le, és ha tá sá ra mi lyen utat
vá lasz tunk.
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SZÉGYEN

1Móz 3:8-13 sza ka sza sze rint mi ben mu tat ko zott meg Ádám és Éva bûn -
tu da ta? Mi volt kü lö nö sen rossz Ádám re ak ci ó já ban? 

Az em be ri ség ál tal ta pasz talt el sõ ve gyes ér ze lem a bûn tu dat volt. Nem sok kal
azu tán, hogy Ádám és Éva bûnt kö ve tett el, meg vál to zott a vi sel ke dé sük: „elrej-
tõzék az em ber és az õ fe le sé ge az Úr elõl a kert fái kö zött” (8. vers). Ez az ad -
dig pél da nél kü li re a gá lás azt je lez te, hogy fél tek Aty juk tól és Ba rát juk tól, és
szé gyell tek elé áll ni. Mind ez idá ig öröm mel vet ték Is ten je len lét ét, most azon ban
el búj tak elõ le, ami kor kö ze le dett. Meg sza kadt egy cso dá la tos szál. A fé le lem és
szé gyen mel lett még szo mo rú sá got is érez tek, kü lö nö sen, ami kor már tu da to sult
ben nük, mi lyen ret te ne tes kö vet kez mé nye ket von ma ga után az Is ten nel szem -
be ni en ge det len ség. Fi gyel jük meg Ádám és Éva sza va it! „Az asszony, akit mel -
lém adtál…” és „A kí gyó ámí tott el en gem” (12-13. vers). A bûn tu dat ha tá sá ra
az em ber au to ma ti ku san mást kezd okol ni, vagy vi tat ko zik, hogy vi sel ke dé sét
iga zol ja. Sigmund Fre ud, a pszi cho a na lí zis aty ja ezt a je len sé get ne vez te ki ve tí -
tés nek. Sze rin te az em ber azért ve tí ti ki bûn tu da tát má sok ra vagy a kö rül mé -
nyek re, hogy csök kent se ma gá ban an nak nyo má sát. Az ilyen ki ve tí tést vé de ke -
zõ me cha niz mus nak te kin ti. Má sok hi báz ta tá sa vi szont egy ál ta lán nem vá lik a
kap cso la tok ja vá ra, és gá tat ké pez Is ten meg bo csá tá sa elõtt is. Az iga zi meg ol -
dást az je len ti, ha az em ber tel jes fe le lõs sé get vál lal tet te i ért, és Is ten hez for dul,
aki egye dül ké pes meg sza ba dí ta ni a bûn te her tõl. „Nin csen azért im már sem mi
kár hoz ta tá suk azok nak, akik Krisz tus Jé zus ban van nak” (Róm 8:1). 

Elõ for dul az is, hogy va la ki nek a bûn tu da ta nem va lós ok ból fa kad. Ön gyil -
kosok kö ze li ro ko nai, sú lyos bal eset, sze ren csét len ség túl élõi vagy el vált szü -
lõk gyer me kei ti pi kus pél dák le het nek ar ra, amit az ese tek túl nyo mó több sé gé -
ben alap ta lan bûn tu dat nak ne vez he tünk. Aki ilyen hely zet ben van, azt biz to sí -
ta ni kell ar ról, hogy nem fe le lõs má sok tet te i ért vagy az elõ re nem lát ha tó ese -
mé nye kért. Ám ha bi zo nyos ese tek ben õ is okol ha tó, ak kor vál lal ja a fe le lõs sé -
get a tet te i ért, kér jen bo csá na tot azok tól, akik nek ár tott, azu tán pe dig ka pasz -
kod jon be le az eh hez ha son ló bib li ai ígé re tek be: „Ami lyen tá vol van a nap ke -
let a nap nyu gat tól, olyan mes  sze ve ti el tõ lünk a mi vét ke in ket” (Zsolt 103:12).

Ál ta lá ban ho gyan vi szo nyu lunk a bûn tu dat hoz? Haj la mo sak va gyunk
mást hi báz tat ni hely te len tet te in kért, mint Ádám? Ho gyan ta nul ha tunk
meg szem be néz ni a ros  szal, amit el kö vet tünk, majd pe dig Is ten ke gyel -
mét kér ve to vább lép ni?
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JÓZSEF TESTVÉREINEK ELKESEREDÉSE

Mi lyen em lé kek ka va rog tak Jó zsef test vé re i nek a fe jé ben, erõs bûn tu da tot
éb reszt ve ben nük (1Móz 42:21)? Mit árul el ez ró luk? 

A bûn tu dat fel idé zi a múl tat, idõn ként egy-egy kép vagy rö vid ese mény for má -
já ban, ami új ból és új ból le ját szó dik az em ber gon do la ta i ban. Más kor fel vil lan
egy kép, és nem hagy ja nyu god ni az em bert, oly an  nyi ra, hogy még ál mok ban
vagy rém ké pek ben is vis  sza tér. Jákób fi a it min den bi zon  nyal rend sze re sen kí -
sér tet te an nak em lé ke, amint a ka masz Jó zsef éle té ért kö nyör gött báty ja i nak. 

Még mi lyen ha tást gya ko rolt a bûn tu dat Jó zsef test vé re i re (1Móz 45:3)? 

A bûn tu dat tól gyöt rõ dõ em be rek gyak ran gon dol nak ar ra és ke se reg nek ami att,
amit el kö vet tek; fél nek a kö vet kez mé nyek tõl, ön ma gu kat hi báz tat ják. Csüg ged -
tek, csa ló dot tak lesz nek, ha gon do la ta ik szün te len ekö rül fo rog nak, és ha rag sza -
nak ma guk ra, mert így cse le ked tek. Saj nos azon ban bár men  nyi idõt is szen te -
lünk ef fé le gon do la tok ra, a múl tat nem vál toz tat hat juk meg. Meg kell bán ni a
bûnt, és bo csá na tot kell kér ni ér te. Eb ben a tör té net ben is ki emel ke dik Jó zsef ne -
mes ter mé sze te, mert meg bo csát test vé re i nek, és bá to rít ja õket, hogy ne os to roz -
zák töb bé ma gu kat. Vi gasz ta ló an mond ja, hogy Is ten eze ket az ese mé nye ket is
fel hasz nál ta ter vé ben sok em ber éle té nek meg men té sé re. Per sze mit sem vál toz -
ta tott iszo nyú bû nü kön az, hogy Is ten ké pes volt go nosz tet tü ket jó ra for dí ta ni. 

Ho gyan se gít meg bir kóz ni a bûn tu dat tal, ha meg tes  szük, amit a kö vet ke -
zõ ver sek ta ná csol nak? Jak 5:16; 1Jn 1:9

Min den bûn fáj a bû nös nek és Is ten nek is. Sok bûn má so kat is érint. A há rom -
szög – Is ten, má sok, ön ma gam – min den sar ká nál van te en dõnk, ha meg ol dást
sze ret nék ta lál ni a múlt ban el kö ve tett rossz ra. Já nos ki fej tet te, hogy Is ten kész
meg bo csá ta ni és meg tisz tí ta ni min den bûn tõl. 

„Bû ne i tek he gyek ként le het nek elõt te tek; de ha meg aláz zá tok szí ve te ket
és meg vall já tok bû ne i te ket, bíz va a meg fe szí tett és fel tá madt Üd vö zí tõ
ér de me i ben, Õ meg bo csát és meg tisz tít ti te ket min den igazságtalan-
ságtól… [Igaz sá gos sá gá nak mun ká ja] a bé kes ség, an nak ha tá sa mind -
örök re nyu ga lom és biz ton ság” (El len G. White: Az apos to lok tör té ne te.
4. ki ad. Bu da pest, 2001, Ad vent Ki adó. 373. o.). 
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„ÉLETERŐM ELLANKADT”

Mit ta nít a 32. zsol tár a bûn tu dat ról és a bûn val lás ról? Mit ér tett Dá vid az
alatt, hogy „elhallgatám”? Mi tör té nik, ha az em ber el hall gat va la mit? Dá -
vid szá má ra mi je len tett meg ol dást? 

Az õszin te bûn val lás hasz nál az em ber lel ké nek, sõt még a tes té nek is! Dá vid ki -
fe je zé se vi lá go san utal rá, hogy bûn tu dat tól ter hes gon do la tai fi zi kai fáj dal mat
is ki vál tot tak be lõ le: „meg avul tak csont ja im” (3. vers), „élet erõm el lan kadt” (4.
vers). Ma az egész ség ügyi szak em be rek vi lá go san lát ják a lel ki stressz és a fi zi -
kai prob lé mák kö zöt ti szo ros kap cso la tot. Már év ti ze dek óta sze re pel szó tá runk -
ban a „pszi cho szo ma ti kus be teg ség” ki fe je zés, ami a fõ leg pszi cho ló gi ai fo lya -
ma tok ál tal ki vál tott fi zi kai tü ne tek re utal. Az utób bi idõk pszicho-neuro-
immunológia* szak te rü le tén vég zett ku ta tá sai ki mu tat ták, hogy az em ber el me -
ál la po ta kulcs sze re pet tölt be a test be teg sé gek kel szem be ni vé de ke zé sé ben. A
bûn tu dat a töb bi erõs, ve gyes ér ze lem hez ha son ló an azon nal sú lyos ma ga tar tás -
za vart vált ki, hos  szú tá von pe dig alá ás sa az em ber egész sé gét. An nak vi szont
nem kell ilyen ve szé lyek nek ki ten nie ma gát, aki is me ri az Urat! Dá vid sza vai rá -
mu tat nak a bûn tu dat el len sze ré re: „Be val lom ha mis sá go mat az Úr nak – és te el -
vet ted ró lam bû ne im nek ter hét” (5. vers). Te hát a bûn tu dat ál tal ki vál tott szé -
gyen, gyöt rõ lel ki fur da lás, szo mo rú ság és re mény te len ség az Úr tól nyert bûn bo -
csá nat ha tá sá ra szer te fosz lik, és öröm, bol dog ság töl ti be he lyét (vö. 11. vers).

Mit je lent 1Tim 4:1-2 sza ka szá ban a „meg bé lyeg zett” lel ki is me ret?

Pál fi gyel mez tet te Timóteust, hogy fel lép nek majd egye sek, akik fur csa dol go -
kat ta ní ta nak a hí võk nek. Azért te szik ezt, mert „meg van nak bé lye gez ve a sa -
ját lel ki is me ret ük ben” (tü zes vas sal, ahogy az an gol for dí tás még ki eme li). Az
ilyen meg bé lyeg zés ha tá sá ra az ideg vég zõ dé sek el hal nak, és a test bi zo nyos ré -
sze ér zé ket len né vá lik. A ha son lat tal foly tat va az em ber lel ki is me re te is ér zé -
ket len né vál hat: a) ha az em ber új ból és új ból át hág ja a he lyes el ve ket, vé gül
már nem is ér zi rossz nak tet tét; b) a kör nye zet erõs be fo lyá sá nak ha tá sá ra, ami
mi att az em ber kö zöm bö sen szem lé li, vagy még jó nak is tart ja azt, ami rossz. 

Me lyek azok a dol gok, ame lyek ko ráb ban za var tak, má ra azon ban már fel sem
tûn nek? Le het sé ges, hogy ez a meg bé lyeg zett, ér zé ket len né vált lel ki is me ret
miatt van így? Pró bál junk meg gon do lat ban hát ra lép ni, és tü ze te sen meg vizs -
gál ni sa ját dol ga in kat! Ta lán za var nia kel le ne a lel ki is me re tün ket va la mi nek?
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* Az orvostudomány újabb ága, ami a gondolkodás és az egyén gyógyulási képessége, egészsége
közötti kapcsolatot vizsgálja.



KESERVES SÍRÁS

Mt 26:75 ver sé ben ol vas ha tunk a bûn tu dat egyik erõ tel jes meg nyil vá nu lá -
sá ról. Mi az, ami nö vel te Pé ter bûn tu da tát? Ve lünk is elõ for dult már ha -
son ló? Ha igen, mit ta nul tunk be lõ le, ami se gít het el ke rül ni ha son ló hely -
ze te ket?

Pé ter két eset ben is ki je len tet te, hogy õ sem mi kép pen nem árul ja el Urát. Az után
mond ta ezt má sod szor, hogy Jé zus meg jö ven döl te: Pé ter még az nap éj jel há rom -
szor is meg ta gad ja Õt. Alig né hány óra múl va két nõ is fel is mer te, hogy Pé ter Jé -
zus egyik ta nít vá nya, õ azon ban mind két al ka lom mal meg ta gad ta az Urat. Azu -
tán a fõ pap há zá nak szol gái is mer tek rá, ami kor is így til ta ko zott: „Nem va gyok”
(Jn 18:25). Fi gyel jük meg, hogy vá do lói (fi a ta lok, nõk, szol gá lók) nem ha ta lom -
mal bí ró em be rek vol tak, amint a szö veg is utal rá. A ké sõb bi ek ben ez még csak
to vább nö vel te Pé ter szé gye nét és bûn tu da tát. Itt vi szont az a fõ, hogy Pé ter sí rá -
sa bûn bá nat hoz, a szí vé ben vég be ment vál to zás hoz és iga zi meg té rés hez ve ze tett,
még ha a fo lya mat fáj dal mas is volt. Idõn ként ép pen er re van szük ség. Meg kell
lát nunk ma gun kat olyan nak, ami lye nek iga zá ból va gyunk; szem be sül nünk kell
az zal, hogy mi la ko zik a szí vünk ben, mi lyen áru lás ra va gyunk ké pe sek, ha el -
esünk, majd pe dig ös  sze tör ve kell le bo rul nunk az Úr elé, mint Pé ter. „Sze mét
egé szen el ho má lyo sí tot ták a kön  nyek, ami kor ma gá nyo san ha ladt a Gecsemáné
kert je fe lé. Le bo rult a föld re, ahol az elõtt Meg vál tó ját lát ta a föld re bo rul ni, ami -
kor nagy gyöt rel mé nek ide jén vé res ve rí ték gyön gyö zött hom lo kán. Pé ter lel ki -
fur da lás ok kö zött em lé ke zett rá, hogy ami kor azok ban a ret te ne tes órák ban Jé -
zus imád ko zott, õ el aludt. Büsz ke szí ve ek kor meg tört, és a bûn bá nat könny -
csepp je it hul lat ta a gyep re, amin Is ten sze re tett Fi á nak vé res ve rí té ke ha gyott
fol tot. Pé ter meg tért em ber ként tá vo zott a kert bõl. Ak kor már kész volt szán ni a
meg kí sér tet te ket. Meg aláz ta tott, és együtt tu dott érez ni a gyen gék kel, a té ve dõk -
kel” (El len G. White: Testimonies for the Church. 3. köt. 416. o.). 

Az apos to lok cse le ke de tei el sõ fe le ta gad ha tat la nul bi zo nyít ja a Pé ter ben vég -
be ment át ala ku lást. Pré di ká lá sa, ve ze tõi ké pes sé ge rend kí vü li volt, mi ként cso -
da tet tei is. So ka kat üd vös ség re ve ze tett, és mun ká já val hoz zá já rult Krisz tus
tes té nek, az egy ház nak meg ala pí tá sá hoz. Ha lá lát, ami re Jé zus is utalt Jn 21:18
ver sé ben, meg tisz tel te tés nek vet te, mert úgy halt meg, mint Mes te re. 

Sa ját bu ká sa ink és ku dar ca ink mi ért erõ sí tik együtt ér zé sün ket azok
iránt, akik szin tén el buk nak vagy ku dar cot val la nak? 
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IGAZI MEGBOCSÁTÁS

„Nin csen azért im már sem mi kár hoz ta tá suk azok nak, akik Krisz tus Jé zus ban van -
nak, kik nem test sze rint jár nak, ha nem Lé lek sze rint” (Róm 8:1). Mi lyen ígé re -
tet ta lá lunk eb ben a vers ben? Ho gyan ta pasz tal hat juk mi is en nek va ló sá gát? 

Is ten bûn bo csá na ta olyan ha tal mas, mély és szé les, hogy kép te len ség egé szen
meg ér te ni. Még a leg nagy sze rûbb em be ri meg bo csá tás sem ha son lít ha tó az
övé hez. Is ten tö ké le tes, ben nünk pe dig an  nyi a hi ba. Is ten azon ban Jé zus Krisz -
tus ál tal el ren dez te, hogy mind an  nyi an tö ké le tes és tel jes ke gyel met kap has -
sunk ab ban a pil la nat ban, ami kor hit tel igé nyel jük az ígé re te ket és át ad juk ma -
gun kat az Úr nak. 

Ol vas suk el az aláb bi há rom bib lia szö ve get! Ho gyan ért het jük meg ál ta luk
job ban az Is ten ál tal fel kí nált bûn bo csá na tot? 

Zsolt 103:12

Ézs 1:18

Mik 7:18-19

A Bib lia a konk rét és is me rõs dol gok kö ré bõl vett ha son la tok kal se gí ti bo nyo lult
el vek meg ér té sét. A hó és a gyap jú jó pél da a fe hér ség re, a ten ger mé lye az el -
kép zel he tõ leg na gyobb mély ség re utal, míg a ke let és nyu gat föld raj zi ér te lem -
ben a leg na gyobb tá vol sá got ne ve zi meg. Ám még ezek a ha son la tok is csak kor -
lá to zot tan tük rö zik az is te ni bûn bo csá nat ha tal mas vol tát. Elstow apát sá gi temp -
lo má nak ólom üveg ab la kán lát ha tó egy je le net, amit Bunyan: A za rán dok út ja cí -
mû írá sa ih le tett. A fõ sze rep lõt, Ke resz tényt áb rá zol ja, amint ép pen a ke reszt elõtt
tér del. Bû né nek ne héz ter he le gör dül vál lá ról, sza vak kal ki nem fe jez he tõ meg -
kön  nyeb bü lést okoz va. „So ha töb bé nem lát tam” – mond ta Ke resz tény. A bûn te -
her, an nak fáj dal ma, ful lánk ja, ag go dal ma és szé gye ne örök re el tûnt. Na gyon ne -
héz meg ér te nünk Is ten tö ké le tes és tel jes meg bo csá tá sát ne künk, tá vol ról sem tö -
ké le tes, ön zõ em be rek nek, akik nek em be ri kap cso la tai sem mond ha tók hi ba nél -
kü li nek. Egy sze rû en csak hit ál tal fo gad hat juk el, így imád koz va: „Uram! Alá zat -
tal meg val lom bû ne i met, és el fo ga dom ke gyel me det, tisz tí tá so dat. Ámen.”

Ho gyan le he tünk biz to sak ab ban, hogy Is ten meg bo csát ja bû ne in ket, ha
nem érez zük a meg bo csá tá sát? Mi lyen okunk le het ér zé se ink da cá ra is
el hin ni azt, hogy Is ten va ló ban meg bo csá tott?

43

január 27.
CSÜTÖRTÖK



TO VÁB BI TA NUL MÁ NYO ZÁS RA: 
„Ami kor a bûn az em be ri szív fe let ti ura lom ra tör, a bûn tu dat lát szó lag le gyû -
ri a lel ket és meg ter he li a lel ki is me re tet. Hi tet len ség fel hõ je eresz ke dik az el -
mé re. Va jon ki en ge di be ek kor a fény su ga ra it? Ki nek a ke gyel me elég ah hoz,
hogy le gyõz ze a bûnt? Ki tõl jön a bûn bo csá nat, ki bo csát ja meg min den bû nün -
ket, osz lat ja el a sö tét sé get és ad re ményt, örö met Is ten ben? Jé zus az, a bû nö -
ket meg bo csá tó Meg vál tó, aki még min dig köz ben jár ér tünk a men  nyei ud var -
ban. Aki nek az éle te el van rejt ve Krisz tus sal Is ten ben, an nak szól a fel hí vás:
kelj fel és vi lá go sod jál, mert az Úr di csõ sé ge rád ra gyog” (El len G. White:
Bible Training School. 1915. má jus)!

„Ha meg bán tot tad ba rá to dat vagy szom szé do dat, be kell val la nod az el kö ve tett
ros  szat, ne ki pe dig kö te les sé ge fenn tar tás nél kül meg bo csá ta ni. Azu tán Is ten
bo csá na tát kell kér ned, mert test vé red, akit meg bán tot tál, Is te né, és õt meg se -
bez ve Te rem tõd el len vé tet tél” (El len G. White: The Faith I Live by. 128. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. A né hai kom mu nis ta ve zér, Mao Ce-tung fe le sé ge ál lan dó fé le lem -

ben élt, vi selt dol gai mi att nyo masz tot ta a bûn tu dat. Min den hir te -
len, vá rat lan hang tól vagy ki ver te a hi deg ve rí ték, vagy düh ro ha mot
ka pott. Ál la po ta le rom lott, ezért azt is meg kö ve tel te a sze mély zet tõl,
hogy min den ma da rat tart sa nak tá vol la kó he lyé tõl. Nem akar ta hal -
la ni az éne kü ket. Igaz, ez szél sõ sé ges eset, de mi re utal a bûn tu dat
rom bo ló ere jé vel kap cso lat ban?

2. Mit ta ná csol nánk an nak, aki ál lít ja, hogy el fo gad ta Krisz tust, de a
múlt ban el kö ve tett bû nei gyöt rik, nem tud sza ba dul ni a bûn tu dat -
tól? Mi vel se gít het nénk ne ki? 

3. A csü tör tö ki rész ben ta lál koz tunk több, a bûn bo csá nat ra vo nat ko zó
bib li ai ha son lat tal. Kér jük meg cso por tunk tag ja it, hogy õk is mond -
ja nak olyan ha son la to kat, ame lyek a Jé zus ban ta lál ha tó bûn bo csá -
nat mély sé gét ér zé kel te tik!

4. Ha nem lé tez ne Is ten, va jon ak kor is len ne bûn tu dat? Be szél ges sünk
er rõl!

5. Amint a hét so rán meg ál la pí tot tuk, Is ten fel tud ja hasz nál ni a bûn -
tu da tot ar ra, hogy hit re és bûn bá nat ra ve zes sen. Van még más
„hasz na” is a bûn tu dat nak? Ha igen, mi le het az?
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ÉRZÉSEK VAGY TÉNYEK

A tör té net sze rint egy szer meg kér dez ték Lu ther Már ton tól: érez te-e,
hogy Is ten meg bo csá tott ne ki. Lu ther így vá la szolt: 

„Nem, de olyan biz tos va gyok ben ne, mint a menny bé li Is ten lé te zé sé -
ben. Mert az ér zé sek jön nek és el múl nak, az ér zé sek be csap hat nak. Az
én biz to sí té kom Is ten Sza va, hin ni sem mi más ban nem ér de mes!”

Ez nem is vál to zott az évek so rán. Sok szor ne héz „érez ni” a meg bo csá -
tást. Itt van szük ség a hit re. A ke resz tény hit alap ja pe dig a meg gyõ zõ -
dés, hogy Is ten nem ha zu dik. „Vét ke met bevallám né ked, bû nö met el
nem fe dez tem. Azt mond tam: Be val lom ha mis sá go mat az Úr nak – és te
el vet ted ró lam bû ne im nek ter hét” (Zsolt 32:5).

A meg bo csá tás a ta laj, ami be az Úr be le plán tál ta ér zel mi gyógy ulá sun -
kat és azt a ké pes sé get, hogy új ból sze ret ni tud junk.

Min den ké pes sé günk, le he tõ sé günk Is ten tõl ered. Azért kap juk, hogy
szent bi za lom mal meg õriz zük. Is ten se gít sé gé vel nagy lel kû en jut tat ha -
tunk má sok nak is ál dá sa i nak gaz dag tár há zá ból. 

Né hány jól meg vá lasz tott meg bo csá tó szó olyan, akár a fer tõt le ní tõ -
szer, ami meg tisz tít ja a se bet és el in dít ja a gyógy ulás fo lya ma tát.
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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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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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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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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?
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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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Irigység

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HE TI TA NUL MÁ NYUNK: 1Mózes 37; 2Mózes 20:17; 1Sámuel 18; 
Ézsaiás 14:12-14; Máté 12:14; Jakab 3:16-17

„A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás; de ki állhatna meg az
irigység elõtt” (Péld 27:4)?

Az egyik leg pusz tí tóbb ér ze lem az irigy ség, ez volt az el sõ bûn is (Ézs 14:14).
Nem csak az em be ri kap cso la to kat mér gez he ti meg (2Kor 12:20), az egész ség -
nek is árt hat (Péld 14:30).

Az irigy ség min dig sze mé lyes – az el len irá nyul, akit az em ber ri vá li sá nak érez,
aki tõl fe nye ge tést fel té te lez. Gyak ran ke gyet len ség be csap át, ami le het pszi -
cho ló gi ai (sza vak kal tör té nõ bán tal ma zás, rá gal ma zás, bí rál ga tás) vagy fi zi kai
ter mé sze tû. Ugyan ki ne ta pasz tal ta vol na már az ez zel já ró gyöt rel met?

E ta nul mány ban azok tör té ne te i be pil lant ha tunk be le, akik hagy ták, hogy az iri-
gy ség be fo lyá sol ja vi sel ke dé sü ket: Sá tán, Jó zsef test vé rei, Sa ul ki rály, majd az
új szö vet sé gi kor ban a fõ pap ok. Cse le ke de tük min dig ret te ne tes kö vet kez mén  -
nyel járt. Ér de kes: az itt fel so rolt sze mé lyek ki vé te le zett hely zet ben vol tak,
nagy ki vált sá go kat él vez tek, még is ab ba a csap dá ba es tek, hogy gyû löl ni kezd -
tek va la kit ön ma gá ért, vagy azért, amit ma gá é nak mond ha tott. 

Az Úr óva int et tõl a rossz tól, és ar ra biz tat: úgy sze res sük fe le ba rá ta in kat, hogy
tud junk õszin tén együtt örül ni ve lük aján dé ka ik, ered mé nye ik és ja va ik lát tán.
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A GONOSZSÁG GYÖKERE

Mi ért ûz te ki Is ten a menny bõl Sá tánt (Ézs 14:12-14)? Mi lyen kö vet kez te -
tést von ha tunk le a sza bad ság gal kap cso lat ban ab ból, hogy a menny tö ké -
le tes kör nye ze té ben is fel üt het te fe jét az irigy ség?

Lu ci fer, Is ten leg nagy sze rûbb te remt mé nye a Szent há rom ság után kö vet ke zõ
leg ma ga sabb he lyet töl töt te be a menny ben. Mél tó sá ga, szép sé ge, ér tel me fe -
lül múl ta a töb bi te remt mé nyét, még is ki ala kult ben ne a bûn (Ez 28:12-15). A
te remt mé nyek tö ké le tes bé kes sé gét és bol dog sá gát ala po san meg za var ta az zal,
hogy ön ma gát fel ma gasz tal va iri gyen te kin tett Krisz tus ra. „Ha son ló le szek a
Ma gas sá gos hoz” (Ézs 14:14) – ez a gon do lat in dí tot ta el a vi szály ko dást, a lá -
za dást, a ke gyet len sé get, nagy fáj dal mat okoz va a menny min den la kó já nak,
majd pe dig az egész em be ri ség nek. „Sá tán iri gyel te Jé zust. Azt kí ván ta, hogy
ki kér jék ta ná csát az em ber meg te rem té se kor, és mi vel ez nem tör tént meg,
meg telt irigy ség gel, fél té keny ség gel és gyû lö let tel. Ar ra vá gyott, hogy Is ten
után õt övez ze a leg na gyobb tisz tes ség a menny ben” (El len G. White: Early
Writings. 145. o.). Most pe dig gon dol junk Jé zus ra! Az irigy ség és ön zés mi att
ki ala kult bûnt az zal olt ja ki, hogy alá zat tal az em be ri ség leg mé lyebb szint jé re
eresz ke dett. En ged te, hogy ki vé gez zék, mint egy bû nö zõt. Azért vál lal ta a
szen ve dést, hogy min den em bert meg ment hes sen a vég sõ pusz tu lás tól, ami be a
bûn dön te né (2Thessz 1:9).

Mi lyen el len té te ket em lít Jak 3:16-17 ver se? Mit árul el ez a sza kasz az iri-
gy ség rom bo ló ere jé rõl és ör dö gi vol tá ról?

A bû nös ter mé szet re jel lem zõ, hogy az el sõ hely te len tett meg kön  nyí ti a kö vet ke -
zõ rossz lé pést. Ami kor va la ki az irigy ség és ön zõ szán dék rossz út já ra lép, bû nök
so rát sza ba dít ja el, ahogy Ja kab le ír ja: „há bo rú ság és min den go nosz cse le ke det”
(16. vers). Jó hír vi szont, hogy lé te zik más le he tõ ség is, ami „tisz ta, azu tán bé ke -
sze re tõ, mél tá nyos, en ge del mes, ir gal mas ság gal és jó gyü möl csök kel tel jes, nem
ké tel ke dõ és nem kép mu ta tó” (17. vers). Ez a má sik le he tõ ség a sze re tet. 

Lu ci fer mind azt sem mi be vet te, ami ne ki meg ada tott, és in kább úgy
dön tött, hogy az zal fog lal ko zik, ami Krisz tu sé. Mi lyen gyak ran elõ for -
dul, hogy az em be rek is így tesz nek! Men  nyi ben nünk az irigy ség és fél -
té keny ség azok iránt, akik nek „több” ju tott, mint ne künk? Ho gyan le -
het fe lül ke re ked ni e ve szé lyes ér zel men?
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JÓZSEF TESTVÉREI

Sok szor azok kö zött ala kul ki irigy ség, fél té keny ség, akik a leg kö ze lebb áll nak
egy más hoz, és ez to vább sú lyos bít ja a kö vet kez mé nye ket. Ma a fi zi kai és lel ki
tá ma dá sok nagy ré sze csa lá don be lül tör té nik, gyak ran a ro ko nok irigy sé gé bõl,
ve tél ke dé sé bõl fa ka dó an.

Ol vas suk el Mó zes el sõ köny ve 37. fe je ze té ben a tör té net hát te rét! Mi ve ze -
tett a ke gyet len tett hez? Mi lyen sze re pet ját szott ben ne az irigy ség? 

Szin te hi he tet len, hogy en  nyi re kö nyör te le nek le het tek Jó zsef test vé rei. Va jon
nem is gon dol tak rá, ho gyan hat nak majd tet te ik az ap juk ra? Az irigy ség ele mi
erõ vel tört rá juk, el né mít va nem csak a jó zan ész, de az át la gos em be ri ér zés és
er kölcs sza vát is. Ta nul sá gos ez a tör té net min den ki nek ar ra néz ve, hogy meny  -
nyi re ve szé lyes ez az ér ze lem. Nem is cso da, hogy a Tíz pa ran cso lat egyik pont -
ja ép pen et tõl óv (2Móz 20:17).

A tet te ik ál tal oko zott óri á si fáj dal mon túl, amit ne kik ma guk nak és ap juk nak
kel lett el szen ved ni, at tól is fél tek, hogy Jákób ha lá la után va jon mit tesz majd
ve lük Jó zsef (1Móz 50:15).

Jó zsef ma ga tar tá sa azon ban nem is le he tett vol na ne me sebb, hi szen így nyug -
tat ta báty ja it: „Ne fél je tek: avagy Is ten gya nánt vagyok-é én” (19. vers). Jó zsef
meg ér tet te, hogy kö te les sé ge meg bo csá tat ni azok nak, akik ár tot tak ne ki, és bíz -
nia kell Is ten ke gyel mé ben, igaz sá gos sá gá ban. 

Jó zsef éle te bi zo nyos szem pont ból Jé zus Krisz tu sé hoz ha son lít ha tó. Irigy test vé -
rei el ad ták rab szol gá nak; Jé zus ra is irigy ked tek egyes pa pok és vé nek. Jó zse fet
el ad ták a po gá nyok nak; Jé zust át ad ták el len sé gei ke zé be, mind ket te jü ket fi zet sé -
gért. Jó zse fet ha mi san vá dol ták, majd bör tön be ve tet ték, no ha eré nye sen vi sel ke -
dett; Jé zust igaz sá ga el le né re ha mis vá dak alap ján el ítél ték. Jó zsef jó in du lat tal vi -
sel te tett báty jai iránt, és Jé zus is meg bo csá tott az el len sé ge i nek. A Jó zsef fel
szem ben el kö ve tett go nosz ság vé gül jó ra for dult, és ez tör tént Jé zus ese té ben is.

Mi lyen fáj dal mat és szen ve dést oko zott már az irigy ség éle tünk ben? Mit
ta nul tunk ta pasz ta la ta ink ból? Hány szor for dult elõ ve lünk, hogy visz  -
sza te kint ve je len ték te len nek, ér tel met len nek tû nõ dol gok mi att irigy -
ked tünk? Mi eb bõl a ta nul ság? 
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SAUL DÁVID ELLENI IRIGYSÉGE – 1. 

Az irigy ség me cha niz mu sá nak klas  szi kus pél dá ját lát juk Sa ul és Dá vid tör té ne -
té ben. Sa ul volt a ki rály, õ ural ko dott a nép fe lett. A hely zet ne ki ked ve zett,
még is te ret en ge dett szí vé ben az irigy ség nek, ami nek ha tá sá ra min den meg vál -
to zott. Vagy ta lán Sa ul ere de ti leg is olyan volt, mint ami lyen nek az irigy ség kö -
vet kez té ben lát hat tuk? 

Sa ul ele in te ho gyan vi szo nyult Dá vid hoz? 1Sám 18:1-5

Cse le ke de te i bõl ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy elõ ször ked vel te, sõt a had se reg -
ben ma gas rang ra is emel te Dá vi dot. Egy ér tel mû, hogy Dá vid a ki rá lyi ud var
ke gye it él vez te, hi szen az ural ko dó fia is meg sze ret te. 

Mi tõl vál to zott meg a ki rály ér zé se? 1Sám 18:6-9 Va jon mi ért re a gál nak
gyak ran így az em be rek? 

Sá mu el el sõ köny ve 18. fe je ze te a to váb bi ak ban be mu tat ja, hogy men  nyit ár tott
Sa ul fél té keny sé ge. Kü lön fé le csa lá so kat, fon dor la to kat ve tett be, de mind hi á -
ba. Egy re job ban fel fi gyel tek az em be rek ar ra, ami mi att Sa ul leg in kább tar tott
Dá vid tól. Az irigy ség ne ga tív ér zel mek lán co la tát ger jesz ti: ön ér té ke lé si gon -
dok, gyû lö let, gya nak vás, fé le lem, bûn tu dat és ha rag. Amint a fe je zet ben több
he lyen is ol vas hat juk, Sa ul félt Dá vid tól. Ta lán at tól tar tott, hogy el ve szi tõ le
ki rály sá gát, vagy majd Dá vi dot tart ják Izráel leg na gyobb hõ sé nek. Leg in kább
azon ban azért félt, „mert az Úr ve le volt, Sa ul tól pe dig eltávozék” (12. vers).

Elég ok az ag go da lom ra, ha va la ki tõl el tá vo zik az Úr, Sa ul fé lel mét azon ban
to vább nö vel te, hogy az Úr Dá vid dal volt. Kép te len volt rá, hogy azt te gye,
amit Gamáliel egy ké sõb bi kor ban egy sze rû en, lo gi ku san meg fo gal ma zott: „ha
em ber tõl van e ta nács, vagy e do log, sem mi vé lesz; ha pe dig Is ten tõl van, ti fel
nem bont hat já tok azt” (ApCsel 5:38-39). Ha az Úr meg áld va la kit, fe les le ges
irigy ked ni rá vagy a tönk re té te lén fá ra doz ni. Is ten to vább ra is ál dá sa i ban fog ja
ré sze sí te ni. 

Mi vel ma gya ráz ha tó Sa ul hely te len vi sel ke dé se? Ho gyan vi szo nyul nak
so kan ah hoz, aki rõl azt gon dol ják, hogy a po zí ci ó ju kat ve szé lyez te ti?
Va jon ké pe sek va gyunk min dent le ten ni az Úr ke zé be, vagy szí ve seb ben
for ral juk sa ját ter ve in ket? 
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SAUL DÁVID ELLENI IRIGYSÉGE – 2. 

Sá mu el el sõ köny ve 19. fe je ze té ben már mi lyen úton lát hat juk Sa ult? Mi
eb bõl a ta nul ság? 

Sa ul ele in te lep lez te szán dé kát, hogy meg akar sza ba dul ni Dá vid tól, aki ben fe -
nye ge tést lá tott; mi u tán azon ban ez nem si ke rült ne ki, nyíl tan vál lal ta gyil kos
in du la tát. Va ló szí nû leg kez det ben még õ sem hit te vol na, hogy ed dig el jut.
Ami kor azon ban sza bad dá vá lik az út a bûn elõtt, el sem hin nénk, hogy az ár -
ja mi lyen mes  szi re so dor hat ja az em bert. Sa ul szin te meg szál lot tan pró bál ta
Dá vi dot el pusz tí ta ni. Elõ ször ak kor tá madt rossz ér zés ben ne, ami kor az as  szo -
nyok tán col va, éne kel ve ün ne pel ték Dá vid gyõ zel mét, és irigy sé ge ha ma ro san
gyil kos szán dék ká fa jult. Csak a 18–19. fe je zet ben nyolc al ka lom mal tört az
éle té re vagy sa ját ke zû leg, vagy va la ki más nak pa ran csot ad va rá. 

A tör té net foly ta tá sa bi zony szo mo rú Sa ul ra néz ve. Ahogy egy re el ha tal ma so -
dott gyû lö le te és irigy sé ge, alap ta la nul gya nú sí tot ta Dá vi dot, és rög esz mé jé vé
vált, hogy meg kell öl nie. A filiszteusok kö ze led té nek hí ré re ret teg ni kez dett.
Nób vá ro sá ban pe dig le mé szá rol tat ta az Úr nyolc van öt pap ját, és raj tuk kí vül
még szám ta lan fér fit, as  szonyt, gyer me ket meg ál la tot, mond ván, hogy se gí tet -
tek Dá vid nak (1Sám 22:17-19). Gon dol junk csak be le, hogy mi min den re vet -
te rá az irigy ség!

A filiszteus csa pa tok kö ze led té nek hí ré re pá ni fé le lem fog ta el Sa ult. Két ség -
beesés ében az Úr hoz for dult, tu da kol ni pró bál ta, hogy mit te gyen. Csak hogy
már túl mes  szi re ment Is ten tõl, sok szor el ve tet te az Úr ta ná csát, ezért nem ka -
pott vá laszt. Ek kor el dön töt te, hogy ha lott idé zõ as  szony hoz for dul, egy go nosz
lé lek ta ná csát ké ri – no ha ko ráb ban õ ma ga ha tá ro zot tan fel lé pett az ilyen gya -
kor lat el len. Arc cal a föld re bo rul va meg is ha jolt az el hunyt Sá mu el alak já ban
meg je le nõ go nosz lé lek elõtt (1Sám 28:14). Ez volt szá má ra a vég kez de te.
Más nap fi a i val együtt el esett a filiszteusokkal ví vott csa tá ban (1Sámuel 31. fe -
je zet), amint a go nosz lé lek dé mo ni meg nyil vá nu lá sá ban elõ re meg je len tet te. 

Ami kor Sa ul en ged te, hogy az irigy ség meg gyö ke rez zen szí vé ben, olyan út ra
lé pett, ami tel jes hi te ha gyás hoz ve ze tett, és vé gül rom lás ba dön töt te. Bû né vel
azon ban nem csak ön ma gá ra zú dí tott fáj dal mat, ha nem a csa lád já ra is. A bûn az
egyes em be rek nek is ép pen elég gé fáj, de az oko zott ron tás és kín rit kán ma rad
szûk kö rön be lül. A leg több eset ben má sok nak is ár tunk hely te len tet te ink kel.
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JÉZUSSAL SZEMBENI IRIGYSÉG

„Mert jól tudja vala, hogy irigységbõl adák õt kézbe” (Mt 27:18).

Fus suk át Má té evan gé li u ma el sõ ti zen egy fe je ze tét, és fi gyel jünk Jé zus tet -
te i re! Ez után ol vas suk el Mt 12:14 ver sét! Mely tet tei vál tot tak ki ilyen re -
ak ci ót a ve ze tõk bõl? Ez mit árul el szí vük rõl? Mi köz ben a vá laszt fon tol -
gat juk, gon dol koz zunk azon is, hogy mit tet tünk vol na mi a he lyük ben!

A fõ pap ok és a vé nek jól is mer ték a tör vényt, és pon to san be is tar tot ták. A val -
lás elem zé se kor azon ban csak a rész le tek kel fog lal koz tak, de a lé nye get szem
elõl té vesz tet ték. Jé zus egé szen új szem pont ból mu tat ta be a hit éle tet, és Izráel
né pe (be le ért ve a val lá si ve ze tõ ket is) hal lot ta tõ le az üd vös ség jó hí rét. Õk
azon ban nem kö szön ték meg ne ki, hogy fi gyel mez tet te õket út juk ön pusz tí tó
vol tá ra, ha nem a vesz té re tör tek.

Mi lyen so ka kat el va kít az irigy ség, és nem ve szik ész re azt, ami nyil ván va ló!
Jé zus tet tei – a cso dák, a gyó gyí tá sok, a go nosz lel kek ki ûzé se – lát tán ne héz
el kép zel ni, hogy bár ki is két ség be von hat ta is te ni kül de té sét. Bõ sé ge sen ele -
gen dõ nek kel lett vol na len nie az ál ta la adott bi zony sá gok nak (lásd Mt 11:4-5).
Az egy sze rû em be rek, akik ta lán job ban tu da tá ban vol tak sa ját szük ség hely ze -
tük nek, nyi tot tab ban fo gad ták Jé zust, mint a val lá si ve ze tõk, akik po zí ci ó juk
ve szé lyez te tõ jét lát ták ben ne. Jé zus ta ní tá sa sok szem pont ból kü lön bö zött az
övék tõl, és job ban is ha tott a nép re, ezért fél tek be fo lyá sá tól. Szo mo rú, de job -
ban fog lal koz tat ta õket ha tal muk és te kin té lyük meg õr zé se, mint az, hogy meg -
is mer jék és kö ves sék az Igaz sá got!

Nyílt ti tok volt, hogy a ve ze tõ ket az irigy ség haj tot ta. Mt 27:18 sze rint még a
ró mai hely tar tó, Pi lá tus is lát ta, mi fû ti õket, en  nyi re nyil ván va ló volt, hogy mi
la kik ben nük. Saj ná la tos mó don a val lá si ve ze tõ ket an  nyi ra el va kí tot ta az irigy -
ség, hogy úgy gon dol ták, egy csa ló val szem ben vé del me zik a hi tet, aki az em -
be re ket tév út ra ve ze ti. Ha alá zat tal és hit tel el fo gad ják az Urat, és nem en ge dik,
hogy az irigy ség fe lül ke re ked jen jó zan íté lõ ké pes ség ükön, el ke rül het ték vol na
a tra gi kus utat, ami bi zo nyá ra az örök kár ho zat ba vit te õket. Bár mi lyen hely -
zet ben is le gyünk, jól tes  szük, ha ta nu lunk hi bá ik ból!
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TO VÁB BI TA NUL MÁ NYO ZÁS RA:
„Egy kor Sá tán tisz telt an gyal volt a menny ben, Krisz tus után kö vet ke zett. Te -
kin te te sze líd volt és bol dog, mint a töb bi an gya lé. Ma gas és szé les hom lo ká -
ról ér te lem su gár zott. Alak ja tö ké le tes, tar tá sa ne mes és fen sé ges volt. Ami kor
azon ban Is ten azt mond ta Fi á nak: ’Teremtsünk em bert a mi ké pünk re’ (1Móz
1:26), Sá tán fél té keny lett Jé zus ra. Azt kí ván ta, hogy Is ten ve le is meg be szél je
az em ber te rem té sét, és mi vel nem így tör tént, irigy ség, fél té keny ség és gyû lö -
let töl töt te el. Ar ra vá gyott, hogy Is ten után õt ré sze sít sék a leg na gyobb tisz te -
let ben a menny ben” (El len G. White: Early Writings. 145. o.).

„Sa ul jel le mé nek nagy fo gya té kos sá ga az volt, hogy sze ret te a hí zel gést. Ez a
jel lem vo nás tel je sen úr rá lett cse le ke de te in és gon do la ta in, s ez után min den
cse le ke de tét a dics vágy mozgatta… Sa ul az em be rek sze mé ben min dig az el sõ
he lyet akar ta ma gá nak biz to sí ta ni, s most az as  szo nyok di csé rõ éne ke azt a biz -
tos meg gyõ zõ dést lop ta szí vé be, hogy Dá vid meg nyer te a nép ke gyét, és ural -
kod ni fog he lyet te. Sa ul pe dig aj tót nyi tott a fél té keny ség lel kü le té nek és ez zel
meg mér gez te lel két” (El len G. White: Pát ri ár kák és pró fé ták. Bu da pest, 1993,
Ad vent Ki adó. 604. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Men  nyi min de nért le he tünk há lá sak? Mi ért fon tos, hogy ez zel fog -

lal koz zunk leg töb bet és ne a prob lé mák kal? 
2. Va jon le het va la ha is jó a fél té keny ség? Ösz tö nöz he ti az em bert ön -

ma ga job bá té te lé re? In do kol juk vá la szun kat!
3. Gon dol junk azok ra a bib li ai sze rep lõk re, akik nek irigy sé gé rõl szót

ej tet tünk he ti ta nul má nyunk ban: a leg fõbb men  nyei an gyal, Izráel
ki rá lya, Izráel val lá si ve ze tõi. Mind an  nyi an ki emelt he lyet fog lal tak
el, ren ge teg jó ban ré sze sül tek, még is sza bad utat en ged tek a pusz tí -
tó irigy ség nek. En nek alap ján te hát mi ért bel sõ, szív bé li prob lé ma a
fél té keny ség, és nem csak a kül sõ kö rül mé nyek mi att ala kul ki? Ho -
gyan for dul hat elõ, hogy az irigy ség ke gyet len ful lánk ja fú ró dik va -
la ki be, aki nek pe dig an  nyi jó ju tott?

4. El len White az imén ti idé zet ben így fo gal ma zott: „Sa ul jel le mé nek
nagy fo gya té kos sá ga az volt, hogy sze ret te a hí zel gést.” Mind ös  sze
egyet len „kis” hi á nyos ság, és néz zük meg, mi lett be lõ le! Mi ért ve -
szé lyes te hát, ha nem gyõz zük le min den jel lem hi bán kat, mi e lõtt
azok gyõz nek le min ket? Mely bib li ai ígé re tek bá to rí ta nak a gyõ ze -
lem re mény sé gé vel?
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IMA BÉKESSÉGÉRT

Éle tünk ben a bé ke egyik leg fõbb meg ron tó ja a ha rag. Ha tás sal van a
tes tünk re, a lel künk re, az ér zel me ink re. Ha úgy dön tünk, hogy el en ged jük
a ha ra got, is mét el fo gad hat juk a bé két.

Uram, oly sok em ber iránt ér zek ha ra got! Sok szor ér zem úgy, hogy az
éle tem bé kés len ne, ha õk he lye sen cse le ked né nek. Meg gyõ zöm ma gam ar -
ról, hogy õk azok, akik el ve szik bé ké met, de eb ben a pil la nat ban tu dom,
hogy én dönt he tem el: el en ge dem-e a ha ra got és el fo ga dom-e a bé két. 

Az zal, hogy mér ge sen bá mu lok rá juk, ami ért nem fe lel tek meg el vá rá sa -
im nak, még nem ol dom meg a prob lé má kat – csak úja kat szí tok. Kér lek, se -
gíts, hogy ne fe led jem: „az em ber ha rag ja nem szol gál ja az Is ten igaz sá gát”
(Jak 1:20, új prot. ford.) – sem az én ese tem ben, sem azo ké ban, akik re dü -
hös va gyok. Adj erõt, hogy el tud jak sza kad ni a ha rag tól – akár hány szor
csak kell –, hogy új ra el jut has sak ab ba a csen des, nyu godt ál la pot ba, amit
„bé ké nek” ne ve zünk! Ámen.
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Szabadulás a szenvedélyektől

SZOM BAT DÉL UTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 23:29-35; Máté 25:14-30; 
Márk 10:17-27; 1Korinthus 7:2-5; 1Péter 3:3-4

„Azért ha a Fiú meg sza ba dít ti te ket, va ló ság gal sza ba dok lesz tek” (Jn 8:36).

Az el múlt évek ben szá mos or szág meg sza ba dult a po li ti kai ön kény ura lom és
le igá zott ság bék lyó i tól. Lé te zik azon ban egé szen más ter mé sze tû fog ság is, ami
épp olyan rossz, sõt még ros  szabb is le het, mint a po li ti kai rab ság: ha va la kit a
szen ve dé lyei kö töz nek meg. Mil li ó kat tart fog sá gá ban az al ko hol, a do hány és
még sok fé le egyéb szer. Emel ke dõ ten den ci át mu tat az igen erõs, nem ké mi ai
jel le gû szen ve dé lyek ará nya is, mint pl. a szexfüggõség, a por no grá fia, a kü lön -
fé le sze ren cse já ték ok (vagy koc ká za tos be fek te té sek), va la mint a pénz, ill.
anya gi ja vak fel hal mo zá sa. 

A szen ve dély füg gõ sé get okoz (az em ber ké nyel met le nül ér zi ma gát, amíg hoz -
zá nem jut ah hoz a bi zo nyos szer hez, vagy nem tud ja meg ten ni, ami re kény sze -
res vá gyat érez). Eze ket va la mi lyen mér té kig meg szok ja a szer ve zet (min dig
egy ki csit töb bet igé nyel a ko ráb bi ak ban ta pasz talt ha tás el éré sé hez). Eb bõl kö -
vet ke zõ en a szen ve dé lyek rab jai csak rend kí vü li küz del mek árán tör het nek ki
az ör dö gi kör bõl. A sza ba du lás hoz szük sé gük van a csa lád, a gyü le ke zet és ba -
rá ta ik tá mo ga tá sá ra. Elõ for dul hat, hogy or vo si, ta nács adói se gít ség re is szo rul -
nak, de leg fõ kép pen Is ten ben nük mun kál ko dó ere je ad hat ne kik olyan sza bad -
sá got, amit az Úr Jé zus meg ígért.
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SZESZES ITALOK

A nyu ga ti vi lág ban em lé ke ze tes, öröm te li al kal mak hoz, ün ne pek hez és fon tos
üz le ti szer zõ dé sek hez kap cso ló dik a bor, a sör és egyéb al ko hol tar tal mú ita lok
fo gyasz tá sa. Az al ko hol lát szat ra tisz ta és von zó le het. Nem csak el fo ga dott nak,
ha nem bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött a tár sa dal mi élet „szük sé ges” ve le já ró já -
nak te kin tik. A szesz nek azon ban van egy egé szen más ol da la is, amit az elõ ál -
lí tá sá ból és for gal ma zá sá ból élõk nem kí ván nak a le het sé ges vá sár lók elé tár ni. 

Mit mond Péld 23:29-35 sza ka sza az al ko hol ve szé lye i rõl? Mi lyen pusz tí -
tó, rom bo ló ha tá sát lát tuk a kör nye ze tünk ben? 

Igen ha tá sos kép, hogy a tet sze tõs bor mér ges kí gyó ként meg mar. Az al ko hol
ké mi ai ös  sze te võ it az em be ri szer ve zet nem étel ként, ha nem mér ge zõ anyag -
ként ke ze li. A gyo mor ban fel szí vó dik, és a vér áram mal mind ös  sze né hány perc
alatt el jut az agy ba, a tü dõk be, a ve sék be és a szív be. A má jat kü lö nö sen meg -
ter he li a szer le bon tá sá nak fo lya ma ta, ami hos  szú órák ke mény mun ká ját
igény li. Az al ko hol kró ni kus, tar tós je len lé te ron csol ja a szer ve ket, és kö vet -
kez té ben több fé le be teg ség is fel lép het. 

Az al ko hol ha tá sa saj ná la tos mó don nem csak azo kat érin ti, akik fo gyaszt ják, a tár -
sa da lom is ret te ne tes árat fi zet mi at ta. A köz le ke dé si és mun ka he lyi bal ese tek fe -
lé ben sze re pet ját szik az ital. Sok bûn tényt al ko ho los be fo lyá solt ság alatt kö vet nek
el. A köz vet le nül az ita lo zás ál tal ki vál tott be teg sé gek ke ze lé sét köz- és ma gán -
pénz bõl egy aránt fi nan szí roz zák. Csa lá di kör ben pe dig a szen ve dély be teg há zas -
tár sa és gyer me kei vál nak gyak ran a szó be li és fi zi kai bán tal ma zás ál do za ta i vá. 

A szesz a töb bi tu dat mó do sí tó szer hez ha son ló an be fo lyá sol ja az em ber ké pes -
sé gét a he lyes er köl csi dön té sek meg ho za ta lá ban, ha tá sa alatt min den ki haj la -
mos egy re mé lyebb re sül  lyed ni a bûn ben. Aki va la mi lyen szer fog lya lett, an -
nak fel kell is mer nie prob lé má ját; fon tos, hogy fel fog ja: szük sé ge van egy ha -
tal ma sabb erõ se gít sé gé re – Is ten ke gyel mé re. Emel lett azon ban nagy a sze re -
pe a csa lád és a gyü le ke zet tá mo ga tá sá nak, va la mint az ar ra hi va tott egész ség -
ügyi szak em be rek ál tal elõ írt ke ze lé sek nek is (ha van rá le he tõ ség).

He ted na pi ad ven tis ta ként ha tá ro zot tan ál lást fog la lunk az al ko hol fo -
gyasz tás sal szem ben. Ho gyan se gít he tünk azok nak – per sze ítél ke zés
nél kül –, akik so ra ink kö zött ez zel a prob lé má val küz de nek?
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SZEXFÜGGŐSÉG

Mit ta lá lunk a Bib li á ban az zal kap cso lat ban, hogy a há zas élet öröm for rás,
ami a há zas fe lek kap cso la tát erõ sí ti? Péld 5:18-19; 1Kor 7:2-5

A ne mi élet Is ten örö möt nyúj tó aján dé ka i nak egyi ke. Az Úr ter ve sze rint nem -
csak az utó dok nem zé se a cél ja, ha nem öröm for rás is, a meg hitt, ben sõ sé ges
együtt lét al kal ma, de csak egy fér fi és egy nõ há zas sá gon be lü li kap cso la tá ban
(1Móz 1:27-28; 1Kor 7:2). Az Is ten ál tal meg ha tá ro zott ke re ten kí vül azon ban
már nem aján dék, ha nem bûn, még hoz zá olyan bûn, ami gyak ran pusz tí tó kö -
vet kez mé nye ket von ma ga után (lásd 1Kor 6:18-19). Csak Is ten a tu dó ja, meny-
nyi bajt zú dí tott már az em be ri ség re az er kölcs te len élet mód! A ne mi vágy igen
erõs kész te tés, so kan el is buk nak e té ren. Kön  nyen vál hat fék te len kény szer ré,
amit na gyon ne héz kor dá ban tar ta ni. Mi nél job ban be le me rül va la ki, an nál töb -
bet igé nyel, hogy a ko ráb bi meg elé ge dett sé get érez ze.

A pros ti tú ció és a há zas ság tö rés ha gyo má nyo san az er kölcs te len ség és a szen -
ve dély út já ra ve zet (lásd Péld 5:3-14; 9:13-18). A szexfüggõségnek egyéb for -
mái is lé tez nek. Az internetes por no grá fia azért óri á si prob lé ma, mert né hány
kat tin tás sal akár ott hon, akár a mun ka he lyen a leg csú nyább és leg in kább le ala -
cso nyí tó je le ne te ket lát hat ja az em ber. Az ef fé le dol gok ki fe je zet ten erõs füg gõ -
sé get, kény sze res sé get vál ta nak ki, és há zas sá gok, csa lá di kö te lé kek fel bom lá -
sá hoz is ve zet nek. Le he tet len fel be csül ni, hogy csak a há zas ság tö rés men  nyi
kárt oko zott már a vi lá gon. Kön  nyû az er kölcs te len ség út já ra lép ni, és aki még
nem esett be le eb be a csap dá ba, jól te szi, ha a le he tõ leg tá vo labb tart ja ma gát tõ -
le. Rend kí vül fon tos, hogy aki a há zas ság szent kö rén kí vül kí sér tés be üt kö zik,
Jó zsef hez ha son ló an vi sel ked jen (lásd 1Móz 39:7-12). Is ten kész meg bo csá ta ni
és sza bad sá got ad ni bár ki nek, aki a szexfüggõség há ló já ba ke ve re dett. A leg fon -
to sabb, hogy az em ber kész le gyen en ge del mes ked ni az Úr nak (Jak 4:7). A szen -
ve dély me cha niz mu sa azon ban olyan bo nyo lult, hogy akár or vos, ill. ta nács adó
se gít sé gé re is szük ség le het. Hasz nos, ha van a kör nyé ken olyan tá mo ga tó cso -
port, ame lyik Is tent tart ja a leg na gyobb erõ for rá sá nak, emel lett azon ban a prob -
lé ma ke ze lé sé re spe ci a li zá ló dott szak em be rek se gít sé gét is biz to sí ta ni tud ja. 

Mit te he tünk azért, aki ezen a té ren esett bûn be, és Is ten bo csá na tát,
gyó gyí tá sát ké ri? Ho gyan bi zo nyo sod hat meg ar ról, hogy mind ad dig
van re mény szá má ra, amíg ön ma ga esélyt ad rá? Jé zus meg bo csát és
meg gyó gyít!
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JÁTÉKSZENVEDÉLY

No ha a Bib lia nem szól ki fe je zet ten a sze ren cse já ték el len, ne héz len ne el kép zel ni
Jé zust vagy Pál apos tolt Las Vegas sze ren cse bar lang ja i ban, nem igaz? Pál apos tol
óva int „a pénz sze rel me” el len, ezt ne ve zi min den rossz gyö ke ré nek, ami mi att az
em be rek el for dul nak a hit tõl (1Tim 6:10). A gaz dag ság után áhí to zók szá má ra a
sze ren cse já ték csap dá vá vál hat, ami vel Sá tán tönk re akar ja ten ni az éle tü ket. 

Ho gyan vo nat koz tat hat juk a Mt 25:14-30 sza ka szá ban ol vas ha tó pél dá zat
ta ní tá sát a sze ren cse já ték prob lé má já ra? Ne fe led jük, az em be rek túl nyo -
mó több sé ge ve szít a já ték ban!

A sze ren cse já té ko kat a vesz te sek tart ják fenn. Azért vi rág zik ez az ipar ág, mert
min dig sok kal több pénzt ve szí te nek, mint amen  nyit meg nyer nek. Mek ko ra az
esé lye pél dá ul, hogy nyer jünk a lot tón? Meg döb ben tõ en ki csi! Va ló szí nûbb,
hogy vil lám csap be lénk, mint hogy ki húz zuk a fõ nye re ményt. A jó zan ész is
ar ra kész tet het ne, hogy egyet len fil lért, egyet len pil la na tot se vesz te ges sünk ha -
zárd já ték ok ra (vég té re is a sze ren cse já ték-ipar csak azért ma rad hat fenn, mert
min dig töb ben és töb bet ve szí te nek, mint ahá nyan és amen  nyit nyer nek). Az
em be rek még is koc káz tat nak, elõ ször csak szó ra ko zás ból, majd idõ vel ál lan dó
kény szert érez ve. Mi ért? Úgy tû nik, hogy a prob lé ma gyö ke re az ön ér té ke lés -
sel kap cso la tos. So kak nak kü lö nös örö met je lent, ha a nye rés rõl fan tá zi ál nak.
Akik nem nyer nek, re mény ked nek, hogy leg kö ze lebb majd sze ren csé vel jár -
nak, ezért új ból és új ból koc káz tat nak. Mi u tán az ös  szes pén zü ket fel tet ték, köl -
csön kér nek, ha zud nak, sõt so kan még lop nak is, hogy újabb „adag hoz” jut has -
sa nak e nem ké mi ai jel le gû „ká bí tó szer bõl”. Azt gon dol hat nánk, hogy gyü le ke -
ze te ink tag ja it nem ke rít he ti ha tal má ba a já ték szen ve dély, El len White azon ban
már az õ ko rá ban írt er rõl a prob lé má ról. Ne hogy azt hig  gyük, hogy ma, ami -
kor a sze ren cse já ték min de nütt el ér he tõ, gyü le ke ze ti tag ja in kat el ke rü li a ve -
szé lye, hi szen pl. az internet akár az ott ho nunk ba is be hoz hat ja a ka szi nót.

A já ték szen ve dély tõl va ló sza ba du lás hoz több lép csõn át ve zet az út. Elõ ször is
be kell is mer nie az em ber nek, hogy sú lyos prob lé má val küzd. Majd azon na li
ha tál  lyal tel je sen fel kell hagy nia a já ték kal, ugyan ak kor (ha le het sé ges) egy tá -
mo ga tó cso port ban kell me ne dé ket ke res nie, ne hogy vis  sza es sen. Na gyon fon -
tos az ál lan dó éber ség és min den olyan ha tás ke rü lé se, ami is mét já ték ra kész -
tet né. A vis  sza esés el ke rü lé se ér de ké ben az ön be csü lést is erõ sí te ni kell. A leg -
fon to sabb azon ban ál lan dó kap cso la tot tar ta ni Is ten nel. Ami kor kí sér té sek kel
küz dünk, ka pasz kod junk a gyó gyí tás ra vo nat ko zó ígé re tek be!

89

március 8.
KEDD



„A PÉNZ SZERELME”

„A hi á ba va ló sá got és a ha zug sá got mes  sze tá voz tasd tõ lem; sze gény sé get vagy
gaz dag sá got ne adj né kem; táp lálj en gem hoz zám il len dõ ele del lel. Hogy meg elé -
ged vén, meg ne ta gad ja lak, és azt ne mond jam: ki cso da az Úr? Se pe dig meg sze -
gé nyed vén, ne lop jak, és go no szul ne él jek az én Is te nem ne vé vel” (Péld 30:8-9)!

A Bib lia nem szól a meg sze rez he tõ va gyon fel sõ ha tá rá ról, vi szont fi gyel mez tet
a pénz hez és az anya gi ja vak hoz va ló hely te len vi szo nyu lás ve szé lye i re, pél dá ul
a pénz só vár ság ra és a kap zsi ság ra. A hely te len szem lé let rög esz mé vé me re ved -
het, kény sze re sen kész tet het a pénz haj há szás ra vagy a ja vak fel hal mo zá sá ra, any  -
nyi idõt és ener gi át igé nyel ve, hogy már-már ez vál hat az em ber bál vá nyá vá. A
szá mí tó gép meg kön  nyí ti az éle tet, ugyan ak kor na gyobb koc ká za tot is je lent
azok nak, akik haj la mo sak va la mi lyen szen ve dély re. Pél dá ul tõzs dei ma gán be fek -
te tõk az interneten köz vet le nül köt het nek üz le te ket. Ezért so kan szin te oda ra gad -
nak a kom pu ter elé, mert hajt ja õket a pénz szer zés vá gya. Ez azon ban egész más,
mint ami kor va la ki jól gaz dál ko dik, böl csen és meg fon tol tan be fek tet ve a pén zét. 

Mi lyen fi gyel mez te tést ta lá lunk a kö vet ke zõ ver sek ben? Mk 10:17-27; Lk
12:15; 1Tim 6:10

„El bo rult az em ber ar ca, és szo mo rú an tá vo zott” (Mk 10:22, új prot. ford.) –
az ilyen és eh hez ha son ló ki fe je zé sek el árul ják, hogy a gaz dag if jú job ban sze -
ret te va gyo nát, mint a Mes tert. A pénz vagy egyéb anya gi ja vak gyûj té se ön -
ma gá ban nem ne vez he tõ sem jó nak, sem rossz nak. Min den at tól függ, hogy hol
van az em ber szí ve (Mt 6:21). Ak kor vá lik ve szé lyes sé, ha út ját áll ja az el sõd -
le ges cél nak, hogy Is ten or szá gát és az Õ igaz sá gát ke res sük (33. vers).

A Chanunga ne vû ha jó Li ver pool ból in dult Ame ri ká ba, út köz ben azon ban ösz  -
sze üt kö zött egy ki sebb ha jó val, ami Ham burg ból fu tott ki. A több mint két száz
utast szál lí tó jár mû az üt kö zés után fél órá val el sül  lyedt. Bár a Chanunga men -
tõ csó nak ja it le eresz tet ték, hogy ki ment sék a ha jó tö röt te ket, mind ös  sze har -
minc né gyen me ne kül tek meg. Mi ért olyan ke ve sen? Sok utas seb té ben a de re -
ká ra kö töt te arany és ezüst öve it. Nem akar ták el ve szí te ni a pén zü ket, ezért az
éle tük kel fi zet tek (per sze a pén zük is oda lett). 

Ugyan ki ne sze ret né a pénzt? Fel kell azon ban ten nünk a kér dést: Va -
jon ké pes va gyok ural kod ni a pénz utá ni vá gya mon, vagy az ural en gem?
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KÜLSŐNK

Men  nyi ben tér el a tár sa dal mi szo kás tól az, amit 1Pt 3:3-4 sza ka szá ban ta -
ná csol az apos tol? 

A tár sa da lom kü lö nös hang súlyt fek tet a kül sõ sé gek re. Ez olyan gyen ge ség,
ami a tör té ne lem so rán vé gig kí sér te az em be ri sé get. Ko runk ban a szép ség ápo -
lás és tes tünk kar ban tar tá sa te rén meg le põ túl zá sok kal ta lál koz ha tunk. Vi lág vi -
szony lat ban a koz me ti kai ipar for gal ma a glo bá lis élel mi szer pi ac for gal má nak
több mint fe lét te szi ki. A koz me ti ku mok mel lett so kan és so kat köl te nek test -
épí tés re, plasz ti kai mû té tek re, haj be ül te tés re, kü lön le ges di é ták ra stb., csak
azért, hogy a ki né zet ükön ja vít sa nak. 

Szen ve dél  lyé vál hat az az erõs vágy is, hogy va la ki min dig szebb és szebb akar
len ni. Van nak, akik nek a test edzés lesz a szen ve dé lye, má sok nak pe dig az,
hogy egy re ke ve seb bet esz nek, míg vé gül az éle tük is ve szély be ke rül. Má sok
a ha juk és bõ rük szép sé gét õr zik kény sze re sen, a leg újabb, mé reg drá ga és so ha
vé get nem érõ ke ze lé sek nek vet ve alá ma gu kat. 

Ho gyan ma gya ráz nánk Mt 6:19-21 ver se it ez zel ös  sze füg gés ben? Mi lyen
szem pont ból al kal maz ha tók ugyan azok az el vek? 

Nincs sem mi rossz ab ban, ha ener gi ku sak, tisz ták aka runk len ni, sze ret nénk jól
ki néz ni. Vi szont ha szün te len ilyes mi vel fog lal ko zunk, ezek a dol gok egé szen
ha tal muk ba ke rít he tik a szí vün ket, míg nem a bál vá nya ink ká vál nak. Jé zus fi -
gyel mez te tett, hogy ne föl di kin cset gyûjt sünk, ami nem ma ra dan dó, és el té rít -
het Is ten or szá gá tól is, ha nem igye kez zünk men  nyei kin csek re szert ten ni. A ki -
né ze tünk kel kap cso lat ban egyet biz tos ra ve he tünk: elõbb-utóbb meg mu tat ko -
zik raj tunk az idõ mú lá sa. 

Az anya gi ja vak hoz ha son ló an tes tünk is kincs, amit Is ten ránk bí zott, de ha túl -
zott fi gyel met szen te lünk ne ki, a bál vá nyunk ká vál hat. Nem min dig kön  nyû
fel is mer ni, ha már át lép tünk egy ha tárt, ép pen ezért le gyünk óva to sak e té ren!

Mi lyen üze ne tet köz ve tí tünk gyü le ke ze tünk fi a tal ja i nak? Mit szok tunk
ki emel ni? Rej tet ten bár, de mi lyen té ves üze ne tet is küld he tünk?
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Sza va ink kal és tet te ink kel egy ér tel mû en be mu tat juk, hogy mit rejt a szí vünk.
Aki nek szí vét a hi ú ság és a büsz ke ség, ön ma ga és az öl tö zé kek sze re te te töl ti
be, a di vat ról, a ru hák ról, a kül sõ rõl fog be szél ni, nem pe dig Krisz tus ról és a
men  nyek or szá gá ról. Aki nek irigy ség la kik a szí vé ben, azt el árul ják sza vai és
tet tei. Aki má sok hoz mé ri ma gát, úgy tesz, mint má sok, nem tö rek szik több re,
ma gát má sok hi bá i val és té ve dé se i vel men te ge ti. Mi vel csak pely vát eszik, lel -
ki ér te lem ben tör pe ma rad, Sá tán ked vé re tesz, mi köz ben sa ját szent ség te len
kí ván sá ga it elé gí ti ki. Van nak, akik ál lan dó an az zal fog lal koz nak, hogy mit
egye nek-igya nak, mi be öl töz ze nek. Gon do la ta ik szí vük bõl ered nek, mint ha az
élet nagy cél ját, a leg na gyobb vív mányt ezek az ide ig-órá ig tar tó dol gok je len -
te nék. Aki így tesz, el fe led ke zik Krisz tus ta ná csá ról: ’Hanem 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’ (Mt
6:33)” (El len G. White: Testimonies for the Church. 1. köt. 500. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Mi ért olyan fon tos, hogy ne ítél jük el azt, aki va la mi fé le szen ve dély  -

lyel küzd? Ítél kez ni ter mé sze te sen kön  nyû, de mi ért kell et tõl õriz -
ked nünk? 

2. Bi zo nyos szen ve dé lye ket a tár sa da lom job ban el fo gad, mint má so -
kat, ami még in kább meg té veszt he ti az em bert. Va jon há nyan sze -
ret nék ke zel tet ni ma gu kat a pénz só vár ság és a ha ta lom vágy mi att?
Ho gyan ta nul hat juk meg füg get le ní te ni ma gun kat az ál ta lá nos tár -
sa dal mi meg íté lés tõl ezen a té ren?

3. Bár mi lyen erõs is le gyen va la mi lyen szen ve dély egy em ber éle té ben,
lé te zik olyan, ami tõl az Úr ne tud na meg sza ba dí ta ni? Ép pen ezért
nem sza bad úgy be le me rül ni egyet len szen ve dély be sem, mint ha le -
he tet len vol na sza ba dul ni tõ le. Ho gyan gyõz he tünk? Ho gyan ala kít -
hat ja át Krisz tus az éle tün ket? Mit te he tünk, hogy ezt le he tõ vé te -
gyük? Lásd Lk 9:23!

4. Mi lyen prog ra mo kat szer vez gyü le ke ze tünk a szen ve dé lyek kel küz -
dõk tá mo ga tá sá ra? Mit te het kö zös sé günk azért, hogy se gít sen a tá -
mo ga tás ra szo ru lók nak? Mi ért le het nek nagy sze rû mis  szi ós esz kö -
zök is az ilyen prog ra mok? 
Mit üzen az Úr 1Pt 4:1-2 ver sé ben a bû nös szen ve dé lyek le küz dé sé -
vel kap cso lat ban? 
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
ÜRESEN

Este, reggel, késõn, korán
járok a koldusok során.
S kísér a panaszos zene:
„Egy kis reménység kellene!”
S vacogják kicsinyek, nagyok:
„Szeretetet, mert megfagyok!”
„Hitet!” „Erõt!” „Fényt!” „Örömöt!”
S koldus a koldusok között,
néhány fillért se lelek én
piros erszényem fenekén.

Ne vihetném Atyám elé?
Tudom, újra megtöltené!
Hisz felhõbõl süt kenyeret,
és az erszény üres lehet,
Õ, hogyha hozzá viszik el,
elõszámlálja, ami kell,
még az üres erszénybõl is!

Itt a szívem. Atyám, segíts!
Nincs egy árva fillérje sem.
Kezedbe teszem üresen.
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A természet világa 
az egészség forrása

SZOM BAT DÉL UTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:27 – 2:25; 3; Jeremiás 10:12-13; 
Zsoltár 19:2-8; Zsoltár 104; Máté 6:25-34

„Az egek be szé lik Is ten di csõ sé gét, és ke ze i nek mun ká ját hir de ti az ég bol to zat.
Nap nap nak mond be szé det; éj éj nek ad je len tést” (Zsolt 19:2-3).

Is ten a sa ját ké pé re te rem tet te Ádá mot és Évát. Mi le het ne en nél tö ké le te sebb
örök ség? Az Éden kert jé ben he lyez te el õket. Lé tez het en nél tö ké le te sebb kör -
nye zet? Örök sé gü ket és a kör nye ze tü ket is olyan egyen súly ban tar tot ta, ami a
tö ké le tes fi zi kai és lel ki egész ség, ill. an nak meg õr zé se szem pont já ból a leg jobb. 

Saj nos azon ban a bûn min dent tönk re tett, és már a má so dik ge ne rá ció ide jé re
meg fer tõz te a föl det az irigy ség, a gyû lö let és az erõ szak. A ter mé szet vi lá ga sem
ke rül het te el en nek azon na li kö vet kez mé nye it, és ami kor a bûn már el vi sel he tet -
len né vált, az özön víz gyö ke re sen meg vál toz tat ta a boly gó ké pét. Ám a ter mé -
szet ben még min dig sok jó ság és szép ség ta lál ha tó. A föld erõ for rá sai to vább ra is
biz to sít ják alap ve tõ szük ség le te in ket. Örö münk höz, bol dog sá gunk hoz és jó lé -
tünk höz hoz zá já rul a ter mé szet, né mi képp el len sú lyoz va a bûn okoz ta ba jo kat.

Az idõn ként be kö vet ke zõ iszo nya tos, em ber éle te ket kö ve te lõ ka taszt ró fák el le -
né re a ter mé szet vi lá ga ma is fi zi kai és lel ki egész sé günk for rá sa le het. Ál ta la
egy re kö ze lebb ke rül he tünk Te rem tõnk höz, aki tõl min den jó ered: „Min den jó
ado mány és min den tö ké le tes aján dék fe lül rõl va ló, és a vi lá gos sá gok Aty já tól
száll alá” (Jak 1:17).
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TÖKÉLETES KÖRNYEZET

Ma, a bûn tõl szen  nye zett és meg ron tott vi lág ban él ve csak el kép zel ni tud juk, mi -
lyen le he tett az el sõ em ber pár éle te az Éden ben. Nem volt bûn, nem lé te zett szen -
ve dés és ha lál – sem mi nem oko zott szo mo rú sá got és fáj dal mat. Mi azon ban már
jól is mer jük eze ket az ér zé se ket. Bi zo nyos ér te lem ben hoz zá szok tunk, sõt, ta lán
meg is fe led ke zünk ar ról, hogy e „hí vat lan be to la ko dók” nem ké pez ték a te rem -
tés, az ere de ti terv ré szét, és Is ten ígé re te sze rint egy nap majd örök re el tûn nek. 

Mi lyen kép tá rul elénk 1Móz 1:27 – 2:25 sza ka szá ból az éde ni élet rõl és
kör nye zet rõl? Men  nyi ben kü lön bö zik et tõl vi lá gunk ma? 

Is ten az em ber párt ab ba a kert be he lyez te, amit Õ ma ga ala kí tott ki (1Móz 2:8).
A bib li ai be szá mo ló ugyan tö mör, még is va la men  nyi re fo gal mat al kot ha tunk
se gít sé gé vel ar ról, mi lyen is le he tett. Hi szen az Éden kert bõl ered, amit a ter mé -
szet ma kí nál, a cso dá la tos bõ ség, a ter mé nyek gaz dag vá lasz té ka. Ádám és Éva
elé káp rá za tos lát vány tá rult, olyan han gok kal, ízek kel, ér zé sek kel és aro mák -
kal ta lál koz hat tak, ame lyek nagy öröm mel és jó ér zés sel töl töt ték el õket. Va -
ló ság gal a Pa ra di csom ban él tek. A kör nye zet vi lá ga a le he tõ leg job ban meg fe -
lelt az el sõ em ber pár szá má ra. Min den meg ada tott ne kik, még hoz zá bõ ség gel,
ami fi zi kai, ér zel mi és lel ki szük ség le te ik hez kel lett. Is me ret len volt elõt tük pl.
a bi zony ta lan ság, az ag go da lom és a szo ron gás lel ki ál la po ta, mert sem mi nem
lé te zett, ami ilyes mit vált ha tott vol na ki.

„A Te rem tõ olyan kör nye ze tet vá lasz tott õs szü le ink nek, amely a leg job ban szol -
gál ta egész sé gü ket és bol dog sá gu kat. Nem pa lo tá ba he lyez te õket, nem is mes -
ter kél ten dí szí tett, fény ûzõ kör nye zet be, ami lyen re ma oly so kan igye kez nek
szert tenni… A kert ben, amit Is ten ott hon ként ké szí tett gyer me ke i nek, min den -
fe lõl gyö nyö rû bok rok és fi nom raj zo la tú vi rá gok kö szön töt ték õket. A fák min -
den vál to za tát meg le he tett a kert ben ta lál ni. Sok fa ros ka do zott az il la tos és íz -
le tes gyü möl csök tõl. Ága i kon ma da rak zeng ték di csõ í tõ éne kü ket. Ár nyé kuk -
ban a szá raz föl di te remt mé nyek mit sem fél ve együtt ját sza doz tak” (El len G.
White: A Nagy Or vos láb nyo mán. Bu da pest, 1998, Ad vent Ki adó. 182. o.). 

Pró bál juk meg ma gunk elé kép zel ni, hogy mi lyen le he tett az Éden kert!
Gon dol junk a lát vány ra, az il la tok ra, az ízek re, min den re, amit Is ten pon -
to san úgy ter ve zett, hogy ér zé ke ink re has son! Mi re kö vet kez tet he tünk te hát
az zal kap cso lat ban, hogy a tes tünk jó, és Is ten az öröm te li élet re te rem tett?
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A BŰN ÉS A TERMÉSZET VILÁGA

A ter mé szet vi lá gá nak ma két fé le ar cát lát juk. Igaz, hogy még most is cso dá la -
tos, le nyû gö zõ, de más sal is szem be sül nünk kell: éhín ség gel, föld ren gé sek kel,
jár vá nyok kal és be teg sé gek kel. Va la mi ta gad ha tat la nul el rom lott. 

Ol vas suk el Mó zes el sõ köny ve 3. fe je ze té nek be szá mo ló ját a bûn eset rõl! A
bûn mi att mi lyen azon na li kö vet kez mé nyek súj tot ták az em be re ket, és
egyút tal a ter mé sze tet is? 

A bûn egy bõl fi zi kai és lel ki kö vet kez mé nyek kel ter hel te az em be ri éle tet. A
ter mé szet ben leg alább há rom té ren je lent kez tek gyöt rõ ha tá sai:

1) A föld átok alá ke rült (1Móz 3:17). Mi u tán Ádám és Éva el hagy ta az Éden
kert jét, azon nal szem be sül ni ük kel lett a föld mû ve lés ne héz sé ge i vel. A ta laj -
ból tö vis és bo gáncs kez dett nõ ni. A nö vé nyek egész sé ges fej lõ dé sét va ló -
szí nû leg már ak kor meg za var ták kü lön fé le kár te võk, az özön víz pusz tí tá sa
után pe dig még to vább rom lott a hely zet. 

2) Az em be rek je len tõs vál to zá so kat ta pasz tal tak. A fá radt ság és a fáj da lom az
élet re a li tá sá vá vált. A fér fi és a nõ kap cso la ta sem ma radt vál to zat lan. A fe -
je zet bõl ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy Is ten ter ve sze rint a szü lés ere de ti leg
nem járt vol na fáj da lom mal. Meg vál to zott Ádám kap cso la ta is a föld del, és
at tól kezd ve a mun ka sok kal fá rad sá go sabb, ne he zebb lett, mint az elõtt.
Nem tud ni, ho gyan ha tott az el sõ em ber pár ra kö ze le dõ ha lá luk tu da ta, de
bi zo nyá ra meg vál toz tat ta élet ké pü ket. 

3) A bûn az em be rek és az ál la tok vi sel ke dé sét egy aránt be fo lyá sol ta. A gyû -
lö let, az irigy ség, az ön zés, az erõ sza kos ság stb. egy más sal és az ál la tok kal
szem ben is ke gyet len ke dés hez ve ze tett. A kör nye zet ká ro sí tá sá nak egyéb
for mái (ta lán a ma elõ for du lók hoz ha son lít ha tó ese tek) is meg je len het tek,
ame lyek rõl már nincs tu do má sunk. Az ál la tok is egy más el len for dul tak,
úgy a táp lá lék szer zés, mint ural muk biz to sí tá sa ér de ké ben. Amint Mó zes el -
sõ köny ve 3-6. fe je ze te i ben ol vas hat juk, olyan mér té kû vé vált az erõ szak és
a rom lás, hogy Is ten meg bán ta föl di te rem té sét. 

Bár hol le gyünk, néz zünk kö rül, és ke res sük a ter mé szet cso dá la tos dol -
ga it! Mi lyen nyo ma it lát hat juk még ma is az ere de ti te rem tés nek? Mi -
lyen re mény ség gel tölt het nek el a jobb élet ígé re té re elõ re mu ta tó bi -
zony sá gok? 
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ISTEN AJÁNDÉKAI A TERMÉSZETBEN

A ter mé szet vi lá ga Is ten lé te zé se mel lett ha tal má ról is ta nús ko dik. Saj nos azon -
ban az em be rek (Sá tán ösz tön zé sé re) el for dul tak az élõ Is ten tõl, és a Te rem tõ
he lyett a te rem tett dol go kat kezd ték imád ni, amint Pál apos tol is meg fo gal maz -
ta (lásd Róm 1:19-25).

Jer 10:12-13 ver se i ben mi lyen ké pet lát ha tunk Is ten te rem tõ ha tal má ról és
a ter mé sze ti je len sé gek ben va ló sze re pé rõl? Mit tud ha tunk meg Is ten jel -
le mé rõl a vi lá got szem lél ve? 

Tud juk jól, a ter mé szet idõn ként el le nünk for dul, ret te gést kelt ve a föld ren gé -
sek kel, vul kán ki tö ré sek kel, ára dá sok kal stb. Hogy mi ért, mi kor és hol súj ta nak
ilyen ka taszt ró fák? Nos, e kér dé sek re most nem ta lál juk a vá laszt. Amit vi szont
tu dunk, hogy Jób köny vé nek el sõ né hány fe je ze te utal az Is ten és Sá tán kö zöt -
ti nagy küz de lem va ló sá gos vol tá ra. Sá tán is ké pes fel hasz nál ni a ter mé sze ti
erõ ket go nosz szán dé kai vég hez vi te lé re. Ám e ret ten tõ csa pá sok el le né re Is ten
jó sá ga még min dig meg mu tat ko zik a ter mé szet vi lá gá ban. 

Ol vas suk el Zsolt 19:2-7 ver se it, majd fo gal maz zuk meg sa ját sza va ink kal
a fõ mon da ni va ló ját!

A ter mé szet vi lá gát ha gyo má nyo san Is ten má so dik nagy köny vé nek te kint jük.
Ha alá zat tal és a Szent lé lek be fo lyá sá ra nyi tot tan fi gyel jük, ta nul má nyoz zuk,
ak kor el mé lyül Is ten irán ti hi tünk és bi zal munk, va la mint még job ban meg ért -
jük az Úr sze re te tét. Ez ki mon dot tan vi gasz ta ló le het szel le mi és lel ki té ren
egy aránt. Elõ for dul hat, hogy ami kor sem mi más nem se gít, a ter mé szet szép sé -
ge – be le ért ve mind azt, amit Is ten rõl meg tud ha tunk be lõ le – meg vi gasz tal, re -
mén  nyel tölt el. 

Mit vá la szol nánk, ha va la ki a szö kõ árak ra, föld ren gé sek re, éhín sé gek re
és ha son ló csa pá sok ra utal na, ami kor ép pen Is ten jó sá gát pró bál juk be -
mu tat ni a ter mé szet vi lá ga ál tal? E ter mé sze ti ka taszt ró fák va ló sá ga mi -
lyen ha tá rok kö zé szo rít ja azt, amit a ter mé szet be mu tat hat Is ten rõl? 
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ISTENNEL TALÁLKOZNI A TERMÉSZETBEN

„Ve gyé tek esze tek be a me zõ li li o ma it, mi mó don nö ve ked nek: nem mun kál -
kod nak, és nem fon nak” (Mt 6:28).

Egy fi a tal em ber a hú szas évei ele jén tért meg, elõt te nem hitt Is ten lé te zé sé ben.
Ez után né hány hó na pig vi dé ken élt. Gyak ran sé tált az er dõ ben, és cso dá lat tal
néz te a gyö nyö rû te remt mé nye ket. Az elõtt is ész re vet te a ter mé szet szép sé gét,
de at tól fog va a vi lág cso dái ál tal már a Te rem tõ jel le mé re is fel fi gyelt. Er rõl
az él mé nyé rõl így szólt: „Mint ha éle tem ben elõ ször nyílt vol na ki a sze mem.”
Új hí võ ként ek kor is mer te meg iga zán az Urat. 

Jé zus sza vai sze rint mit ta nul ha tunk a ter mé sze tet szem lél ve? Mt 6:25-34

A te rem tett vi lá got vizs gál va sok ér té kes lel ki ta nul ság gal ta lál ko zunk. A ter -
mé szet azon ban más szem pont ból is hasz nál a lel künk nek. Lk 5:16 ver sé bõl
meg tud juk, hogy Jé zus „félrevonula a pusz ták ba, és imádkozék.” El len White
is ír ja ró la, hogy ezt gyak ran meg tet te. Idõn ként szük sé günk van rá, hogy fél -
re vo nul junk a vi lág tól, és a ter mé szet ben egye dül le gyünk Is ten nel. Más nem
tud úgy a szí vünk re és az ér tel münk re hat ni, mint a ter mé szet szép sé ge, vi gasz -
ta lá sa, bé ké je és nyu gal ma. Ta lán nem ka punk vá rat lan ki nyi lat koz ta tást va la -
mi lyen új igaz ság ról, és nem ér tünk meg job ban egy bi zo nyos igaz sá got vagy
bib lia szö ve get, vi szont sza vak kal ki nem fe jez he tõ mó don meg lát hat juk an nak
a sze re te tét és ha tal mát, aki min dent te rem tett. Egyé ni leg te hát így is ta pasz ta -
la tot sze rez he tünk az Úr ral. Tes tünk és lel künk gyógy ulá sát szol gál ja, ha egye -
dül va gyunk a ter mé szet ben és Is tent ke res sük. „Mind azok nak, akik Is ten tõl ta -
nul nak, szük sé gük van egy-egy csen des órá ra, a ter mé szet tel va ló kap cso lat ra,
a sa ját szí vük kel és az Is ten nel va ló ben sõ sé ges be szél ge tés re. Ál ta luk egy
olyan élet nek kell meg mu tat koz nia, amely szo ká sa i ban, élet for má já ban egé -
szen más, mint a vi lá gé. Ezért sze mé lyes ta pasz ta lat ból kell meg is mer nünk Is -
ten aka ra tát. Sze mély sze rint kell meg hal la nunk, amint szí vünk höz szól. Ami -
kor min den más zaj elül, és el csen de sül ten vá runk az Úr ra, a lé lek eb ben a
csend ben job ban meg ér ti Is ten sza vát” (El len G. White: A Nagy Or vos láb nyo -
mán. Bu da pest, 1998, Ad vent Ki adó. 34. o.).

Mi kor for dult elõ utol já ra, hogy a ter mé szet ben ke res tük az Urat? Ha
le he tõ sé günk adó dik rá, igye kez zünk ezt meg ten ni! Ta lán né há nyan
meg le põd ve ta pasz tal ják majd, hogy lel kük fel üdül.
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ZSOLTÁR 104

A XIX. szá zad ban nép sze rû irány zat, a de iz mus hí vei azt ál lí tot ták, hogy Is ten
meg te rem tet te a vi lá got, majd ma gá ra hagy ta. E sze rint az el gon do lás sze rint
te hát Is ten lé te zik, de nem kí ván fog lal koz ni a vi lág dol ga i val. A Bib lia azon -
ban mást ta nít. Is ten nem úgy járt el, mint az órás mes ter, aki fel húz ta a szer ke -
ze tet, majd en ged te, hogy min den a ma ga me ne tén ha lad jon. A Bib lia sze rint
Is ten je len van a föl di ese mé nyek ben. Gon dol junk csak a ke reszt re, ami kor
köz vet le nül be le avat ko zott az em be rek dol ga i ba!

Ol vas suk el a 104. zsol tárt, és imád koz va gon dol koz zunk el ró la! Mit tud -
ha tunk meg be lõ le Is ten sze re pé rõl a te rem tés mun ká já ban és a ter mé szet -
ben? 

A 104. zsol tár sza va i ból árad a lel ke se dés és a cso dá lat. A zsol tá ros öröm mel
be szél az Úr te rem tõ és fenn tar tó ha tal má ról. Szin te hall juk, amint fenn han gon
ki ált ja az Is tent di csõ í tõ sza va kat. Is ten va ló sá gát lát ja a ter mé szet vi lá gá nak
na pi ese mé nye i ben. Eb ben a zsol tár ban sem a de is ták ál tal el kép zelt is ten nel ta -
lál koz ha tunk! Is te nünk részt vesz min den ben, ami itt tör té nik. Bár mi lyen ne -
héz sé gek kel is kel lett a zsol tá ros nak küz de nie, vi gasz ta lást és re ményt ta lált az
Úr ha tal má ra gon dol va. Ter mé sze te sen nem ol dód tak meg na pi prob lé mái,
ami kor fész ke lõ ma da rak ra és pré dá ra le sõ orosz lá nok ra fi gyelt, de a ter mé szet
vi lá gá ban meg lá tott olyan dol go kat, ame lyek Is ten jó sá gá ról, ha tal má ról árul -
kod nak, és ez re ményt éb resz tett ben ne. 

A ter mé szet tes tünk re, lel künk re és ér tel münk re is gyó gyí tó an hat hat. Sok eset -
ben fi zi ka i lag és szel le mi leg is szin te cso dát te het ve lünk a friss le ve gõ, a nap -
fény, a víz és az egész sé ges ét rend. A ter mé sze tes gyógy mód ok to vább ra is
nagy sze rû esz kö zei az egész sé ges élet mód nak és a gyó gyí tás nak. Or vo sok
gyak ran azt ta ná csol ják pá ci en se ik nek, hogy sza kad ja nak el a mun ká tól, a
stressz hely ze tek tõl, és pi hen je nek va la mi lyen ter mé sze tes kör nye zet ben. Tu do -
má nyos vizs gá la tok is iga zol ják a ter mé szet és a ter mé sze tes kör nye zet jó té -
kony ha tá sát az em ber fi zi kai és szel le mi ké pes sé ge i re. In kább hat ránk egy li -
li om me zõ, mint a par ko ló asz falt ja. 

A ter mé szet Is ten egyik cso dá la tos aján dé ka. Te gyünk meg min dent,
ami tõ lünk te lik, hogy él vez zük ál dá sa it! So rol juk fel, ho gyan tud nánk
még in kább él ni a ter mé szet kí nál ta le he tõ sé gek kel!
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TO VÁB BI TA NUL MÁ NYO ZÁS RA:
„Õs szü le ink ott ho ná nak pél da ké pül kel lett szol gál nia gyer me ke ik nek a föld be né -
pe sí té se kor. Az az ott hon, ame lyet Is ten ke ze tett szép pé, nem volt fény ûzõ hely.
A büsz ke em ber pom pás és drá ga épít mé nyek ben ta lál gyö nyö rû sé get, és sa ját ke -
ze mun ká já val kér ke dik; Is ten azon ban egy kert be he lyez te Ádá mot. Ez a kert volt
a la ká sa. A kék ég volt a bol to za ta; a pom pás vi rá gok kal, élõ zöld szõ nyeg gel dí -
szí tett föld a pad ló za ta, és a gyö nyö rû fák le vél dí szes ágai von tak men  nye ze tet az
ágy fö lé. Fa la in a leg pom pá sabb dí szek függ tek – a leg na gyobb mû vész ke ze mun -
kái. A szent párt kö rül ve võ dol gok örök ér vé nyû ta nul sá gul szol gál nak – ar ra ta ní -
ta nak, hogy az iga zi bol dog ság nem a pom pá ban és fény ûzés ben ta lál ha tó, ha nem
az Is ten nel va ló kö zös ség ben, amely te rem tett mun ká in ke resz tül ápol ha tó. Ha az
em ber ke ve sebb fi gyel met szen tel ne a mes ter sé ges dol gok nak, és egy sze rûb ben él -
ne, sok kal job ban meg fe lel ne te rem té se men  nyei cél já nak” (El len G. White: Pát ri -
ár kák és pró fé ták. Bu da pest, 1993, Ad vent Ki adó. 23. o.).

„Az élet tit ká val és a ter mé szet ked ves sé gé vel va ló ál lan dó kap cso lat, va la mint a
gyön géd ség, amit az Is ten te rem té sé nek e gyö nyö rû tár gya i val va ló mun ka ered -
mé nyez, mind az el me meg nyug ta tá sá ra, a jel lem fel üdí té sé re és ne me sí té sé re
szol gál” (El len G. White: Bol dog ott hon. Bu da pest, 1998, Ad vent Ki adó. 121. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Ho gyan le he tünk biz to sak ab ban, hogy a ter mé szet sze re te té bõl nem

csa punk át an nak imá da tá ba? Mi ért mond hat juk, hogy ezt nem is
olyan kön  nyû min dig el dön te ni? A ter mé szet vi lá ga va ló ban cso dá la -
tos, de nem ment het meg, és ez zel tisz tá ban kell len nünk. Ar ra csak a
ter mé sze tet meg al ko tó Is ten ké pes. Mi ért olyan fon tos er re gon dol ni? 

2. Ad ven tis ta ként ho gyan vi szo nyul junk a kör nye zet vé de lem kér dé sé -
hez? Ta ní tá sunk ban mi az, ami fon tos és szük sé ges e té má val kap cso -
lat ban? Ho gyan re a gál junk a kö vet ke zõ gon do lat ra: „Tud juk, hogy
ha ma ro san el jön az Úr, és el pusz tul a föld. Is ten azon ban majd min -
dent új já te remt. Ak kor mi sze re pe len ne a kör nye zet vé de lem nek?”

3. A tu do má nyos és ter mé sze ti is me re tek óri á si fej lõ dé se lát tán mi ért
nö ve ked het Is ten irán ti sze re te tünk és ha tal ma irán ti cso dá la tunk?
Gon dol junk csak ar ra, hogy men  nyi min dent is mer het tünk meg a
ter mé szet dol ga i ból, ami rõl az ókor ban élõk nek fo gal muk sem volt!
Ha tal mas az elõ nyünk ve lük szem ben, hi szen még in kább rá cso dál -
koz ha tunk az Úr te rem tõ ere jé re. So rol junk fel né hány olyan dol got,
amit job ban is mer he tünk elõ de ink nél! 
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
SZERETNÉM, HA TAVASZ LENNE

Szeretném, ha tavasz lenne mindig.
Rigófüttyös, mosolygó tavasz.
Szeretném, ha az álmok útján
el is érném az álmaimat.

Szeretném a földet átölelni,
meghallgatnám dobbanó szívét.
Szeretném egy holdvilágos estén
ellopni a nefelejcs színét.

Hallgatni a csöndes éjszakában,
mirõl beszélnek a csillagok,
megkeresni sûrû erdõ mélyén
a csend útján surranó titkot.
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Az élet Jézussal

SZOM BAT DÉL UTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 31:25; Máté 6:14-15; 25:34-46; 
26:36-44; Márk 1:21-35; Lukács 4:31-42

„Ma rad ja tok én ben nem és én is ti ben ne tek. Mi kép pen a szõ lõ ves  szõ nem te -
rem het gyü möl csöt ma gá tól, ha nem ha a szõ lõ tõ kén ma rad; ak kép pen ti sem,
ha nem ha én ben nem ma rad tok” (Jn 15:4).

Az el múlt évek ben vizs gá la tok kal bi zo nyí tot ták, hogy a val lá sos ság, a hit, a lel -
ki élet, az ima, a meg bo csá tás, a re mény és az is ten tisz te le te ken va ló rész vé tel jó -
té ko nyan hat az egész ség re – be le ért ve a men tá lis egész sé get is. Szá mos ki emel -
ke dõ tu do má nyos ki ad vány ban be szá mol tak a val lá sos hit és a szel le mi, ér zel mi
jó lét kap cso la tá ról. Mi cso da „meg le pe tés”! Eb ben nincs sem mi va rázs lat. A hit
té nye zõ je azon ban csak azok nál hoz szá mot te võ ered ményt, akik õszin tén el kö -
te lez ték ma gu kat a val lá si el vek mel lett. Montagu Barker pszi chi á ter, a val lás és
a men tá lis egész ség kap cso la tá nak szak ér tõ je ál lít ja, hogy a hit élet vé del met je -
lent het a lel ki be teg sé gek kel szem ben, de csak ab ban az eset ben, ha a hí võk erõs
el kö te le zett sé get vál lal nak el ve ik mel lett. El len ke zõ eset ben a val lás bûn tu da tot
ger jeszt het, és így ér zel mi, lel ki és vi sel ke dés be li za va rok hoz ve zet het. 

Ezen a hé ten Jé zus ra, iga zi Pél da ké pünk re te kin tünk, hogy meg ta nul juk: ho -
gyan erõ söd he tünk meg a hit ben. Az Õ éle tét vizs gál va és ve le szo ros kap cso -
lat ban ma rad va ki ala kít hat juk a lel ki nö ve ke dés szi lárd me cha niz mu sát, ami
már ön ma gá ban is jobb men tá lis egész ség hez ve zet het. Imád ság, bib lia ol va sás,
áhí tat, meg bo csá tás, má so kért vég zett szol gá lat, Is ten irán ti bi za lom – ezek kö -
ve zik ki a lel ki fej lõ dés hez és egész ség hez ve ze tõ biz tos utat. Ha Jé zus a Pél -
da ké pünk, nem tér he tünk tév út ra. 
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JÉZUS ÉS AZ IMÁDSÁG

Mit tud ha tunk meg Jé zus imád ko zá si szo ká sa i ról Mk 1:21-35 és Lk 4:31-42
sza ka sza i ból? Mi ért szük sé ges az ima? 

Jé zus a kapernaumi zsi na gó gá ba ment szom ba ton. A Szent írás ból ta ní tot ta az
ámul va fi gye lõ em be re ket, akik lát hat ták ha tal má nak meg nyil vá nu lá sát és azt,
amint meg gyó gyí tot ta a meg szál lott fér fit. A szer tar tást kö ve tõ en Jé zus a ta nít -
vá nyok kal együtt el ment Pé ter és And rás há zá ba, ahol meg gyó gyí tot ta Pé ter
anyó sát. Nap nyug ta kor so kan („az egész vá ros”, Mk 1:33) Jé zus kö ré gyûl tek,
és min den fé le be teg ség ben szen ve dõ ket, meg szál lot ta kat vit tek hoz zá.

„Kapernaum so ha az elõtt nem lá tott ilyen na pot. Min de nün nen a gyõ ze lem és
a sza ba du lás ki ál tá sai hal lat szot tak. Jé zus ab ba sem hagy ta a mun kát, amíg az
utol só szen ve dõ meg nem sza ba dult. Ké sõ éj sza ka lett, mi re a tö meg el osz lott,
és Si mon há zá ra csend eresz ke dett” (El len G. White: Lift Him Up. 86. o.). 

Ki me rí tõ nap ja le he tett Jé zus nak, a kö vet ke zõ reg gel még sem aludt so ká. Szük -
sé ge volt rá, hogy szo ros kap cso lat ban le gyen az Atyá val, te hát még vir ra dat elõtt
fel kelt, és egy ma gá nyos hely re ment imád koz ni. Jé zus, az Is ten Fia, aki a vi lág
kez de te elõtt már az Atyá val volt (Jn 17:5), aki te rem tet te az egész uni ver zu mot
(Jn 1:3), szük sé gét érez te an nak, hogy imád koz zon? Fi gye lem re mél tó gon do lat!
A stres  szes na pok után haj la mo sak va gyunk elo dáz ni az imád ko zást és az Is ten -
nel va ló kap cso lat ke re sé sét. Pe dig ép pen a pszi cho ló gi ai ki me rült ség per ce i ben
van a leg na gyobb szük sé günk az ima és Is ten Igé je nyug ta tó bal zsa má ra! Jé zus
ezt jól tud ta, és kö vet ke ze te sen ápol ta az Atyá val va ló szo ros kap cso la tot. Ha ne -
ki szük sé ge volt er re, men  nyi vel in kább igaz ez ránk! Az ima a jó köz ér zet és
men tá lis egész ség fon tos kel lé ke. Sok min dent nem lá tunk tisz tán az imád ság gal
és ha tá sá val kap cso lat ban, mint ahogy azt sem tud juk, mi ért és mi lyen mó don
hasz nál. Egy azon ban biz tos: Jé zus imád ko zás ra biz tat (Lk 18:1; 21:36; Róm
12:12). Ki ne érez te vol na lel ki és szel le mi jó ha tá sát an nak, ami kor az Igét ol -
vas va és imád koz va az Úr nál idõ zött? Nem kell ah hoz meg fej te nünk az ima tit -
ka it, hogy tud juk, men  nyi re fon tos az Is ten nel va ló szo ros kap cso lat hoz. 

Mi lyen az ima éle tünk? Men  nyi idõt töl tünk az Ige ol va sá sá val? Mi vel te -
het nénk az áhí ta tunk ide jét tar tal ma sab bá, gaz da gab bá, hogy va ló ban
meg vál toz zon tõ le az éle tünk? Fon tos a bib lia ol va sás ra és az imád ság ra
szánt idõ, de nem csak az idõ tar tam szá mít. Még mi re van szük ség? 
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ISTENTISZTELET ÉS A GYÜLEKEZET KÖZÖSSÉGE

Szom ba ton ként Jé zus rend sze rint el ment a zsi na gó gá ba (Lk 4:16). Pél dá ja a kö zös -
ség vo nat ko zá sá ban is kö ve ten dõ. Nem bib li kus a „ma gá nyos hí võ” (az egy ház tes -
té tõl el kü lö nü lõ hí võ) fo gal ma. Még ha al kal man ként ta lá lunk is rá pél dát a Bib li -
á ban, ak kor sem mond hat juk, hogy ez Is ten ter ve sze rint va ló. A Szent írás egé szé -
ben azt lát hat juk, hogy Is ten né pe kö zös sé get, egy más sal ös  sze han gol tan dol go zó
cso por tot al kot, akik egy más, sõt az egész gyü le ke zet ja vá ért fá ra doz nak.

Mit tud ha tunk meg 1Kor 12:12-31; Ef 4:15-16 ver se i bõl az egyes hí võk
sze re pé rõl és he lyé rõl a gyü le ke zet ben?

Ér de kes mó don az utób bi évek so rán el is mert ta nul má nyok ki mu tat ták, hogy
aki rend sze re sen jár is ten tisz te le tek re és részt vesz ilyen al kal ma kon (szem ben
az zal, aki nem), az:

� ki sebb va ló szí nû ség gel lesz va la mi lyen szer rab ja;
� sze xu á lis té ren fe le lõs ség tel jes eb ben vi sel ke dik;
� ke vés bé bo nyo ló dik ve szé lyes, koc ká za tos te vé keny sé gek be;
� na gyobb va ló szí nû ség gel eti ku san jár el az üz le ti és mun ká val kap -

cso la tos dol ga i ban;
� tar tal ma sabb tár sa dal mi kap cso la to kat és cso port tá mo ga tást él vez;
� va ló szí nû leg jobb lesz az ön ér té ke lé se és a tel je sít mé nye;
� va ló szí nû leg job ban el vi se li a vesz te sé ge ket (kö zel ál lók ha lá la, sze -

ren csét len sé gek, egész ség ügyi komp li ká ci ók stb.);
� va ló szí nûbb, hogy po zi tív ér zel me ket táp lál (sze re tet, meg bo csá tás,

meg elé ge dett ség stb.);
� ki sebb esél  lyel „dé del get” ne ga tív ér zel me ket (bûn tu dat, fé le lem, el -

len sé ges ke dés, ha rag stb.).

Sok ál dás for rá sa le het, ha az em ber egy gyü le ke zet hez tar to zik. Az ilyen kö -
zös ség gyó gyí tó ha tá sa egy aránt jót tesz a test nek és a lé lek nek. Igaz, idõn ként
prob lé mák is ki ala kul nak, ami mi att né me lyek meg ke se red ve, ha rag gal tá voz -
nak. Leg több ször azon ban mind azok, akik vé gig küzd ve meg old ják prob lé má i -
kat, a gyü le ke zet ben olyan tá mo ga tást, kö zös sé get és bá to rí tást ta lál nak, amit
má sutt nem kap ná nak meg. Gon dol junk csak ar ra, mi lyen le het ne a gyü le ke zet,
ha min den tag ja meg szív lel né Pál ta ná csát: „Egy más ter hét hor doz zá tok, és úgy
tölt sé tek be a Krisz tus tör vé nyét” (Gal 6:2)!
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MEGBOCSÁTÁS

„Atyám! bo csásd meg né kik; mert nem tud ják mit cselekesznek” (Lk 23:34).

Mi lyen erõ tel jes üze ne te van Jé zus sza va i nak Mt 6:14-15 ver se i ben? Mi re
mu tat rá, ami min den em ber szá má ra örök re szó ló kö vet kez mé nyek kel jár? 

Jé zus imád koz ni ta ní tot ta kö ve tõ it: „És bo csásd meg a mi vét ke in ket, mi kép pen
mi is meg bo csá tunk azok nak, akik el le nünk vét kez tek” (12. vers). Majd pe dig
hang sú lyoz ta, hogy ha nem kí vá nunk meg bo csá ta ni, Is ten sem fog meg bo csá -
ta ni ne künk. Ré misz tõ gon do lat. Vég té re is, mind bû nö sök va gyunk, te hát
szük sé günk van az is te ni bûn bo csá nat ra. Ezért mind an  nyi unk nak meg kell ta -
nul nunk meg bo csá ta ni, ha sze ret nénk, hogy az Úr is meg bo csás son ne künk. A
meg bo csá tás azért olyan fon tos, mert a kap cso la tok meg õr zé sé nek és hely re ál -
lí tá sá nak alap ve tõ fel té te le. Az Úr jól tud ja, mi lyen fáj dal mas a bûn ter he, ami -
tõl csak a meg bo csá tás ré vén le het meg sza ba dul ni – az ál tal, amit Is ten tõl ka -
punk és amit má sok nak adunk. A meg bo csá tás igen so kat se gít, nem csak an -
nak, aki kap ja, ha nem an nak is, aki ad ja. Ha va la ki nagy lel kû en en ged a má sik -
nak, az kö ze lebb ke rül Is ten hez, és ez a jel lem fej lõ dé sét is se gí ti. 

A nem rég el vált há zas fe lek kö ré ben vég zett fel mé rés ha tá ro zott kü lönb sé get
mu ta tott azok kö zött, akik haj lan dó ak vol tak meg bo csá ta ni, ill. akik et tõl el zár -
kóz tak. Az Iowa Egye te men Mark Rye fel vet te a kap cso la tot 199 el vált sze -
méllyel a kör nyék egye dül ál ló it tö mö rí tõ szer ve ze tek bõl, va la mint olyan egy -
há zi cso por tok ból, ame lyek az el vál tak fel épü lé sé hez nyúj ta nak tá mo ga tást.
Nem okoz meg le pe tést az ered mény, mi sze rint jobb men tá lis egész ség ben van -
nak azok, akik haj lan dó ak vol tak meg bo csá ta ni ko ráb bi há zas tár suk nak. Az et -
tõl el zár kó zók kal ös  sze ha son lít va azt ta pasz tal ták, hogy aki meg bo csá tott, an -
nak jobb a köz ér ze te és a hit élet ében meg elé ge det tebb, va la mint ke vés bé jel -
lem zõ rá a ha rag vagy a de pres  szió. Ez egy ál ta lán nem el szi ge telt ta pasz ta lat.
Az el múlt év ti zed ben vég zett ku ta tá sok egy ér tel mû ek. A meg bo csá tás csök -
ken ti a de pres  szió, az ag go da lom szint jét, ja vít az em ber én ké pén és ál ta lá nos
ér zel mi jó lé tén. Ös  sze fog lal va te hát, a meg bo csá tás sok szem pont ból hasz nos,
a ne hez te lés vi szont test nek-lé lek nek egy aránt ár tal mas.

Ho gyan kö vet het jük Pál ta ná csát? „El szen ved vén egy mást és meg bo csát -
ván köl csö nö sen egy más nak, ha va la ki nek va la ki el len pa na sza vol na; mi -
kép pen a Krisz tus is meg bo csá tott nék tek, ak kép pen ti is” (Kol 3:13).
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SZOLGÁLAT

A He ted na pi Ad ven tis ta Egy ház vi lág mis  szi ós erõ fe szí té se i nek tör té nel mi leg két
fõ irá nya van: ta ní tás/pré di ká lás és gyó gyí tás/se gít ség nyúj tás. Ez volt Jé zus szol -
gá la tá nak is a két fõ te rü le te (Mt 9:35; ApCsel 10:38). A vi lág kü lön bö zõ pont ja in
az ad ven tis ták az egész ség ügyi és hu ma ni tá ri us mun ká juk ré vén vál tak is mert té. E
fon tos ága za tok azon ban sok fe lé elég gé el in téz mé nye sed tek. Eb bõl kö vet ke zõ en
az át la gos gyü le ke ze ti tag nem tud köz vet le nül be kap cso lód ni szol gá la ta ik ba. Van -
nak, akik anya gi tá mo ga tást ad nak in kább, má sok en ge dik, hogy hi va tá sos szak -
em be rek vé gez ze nek ha son ló fel ada to kat. Olya nok is akad nak saj nos, akik kö zöm -
bö sen te kin te nek mind er re. Vég ered mény ben azon ban so kan nem kap cso lód nak
be köz vet le nül a se gí tõ szol gá lat ba, és így sok ál dás ból ma rad nak ki. 

Mi ért? Azért, mert az em ber ál dá sá ra szol gál, ha se gít an nak, aki ép pen szük -
sé get lát. A rá szo ru lók nak, be te gek nek köz vet le nül nyúj tott se gít ség vagy má -
sok prob lé má já nak fi gyel mes meg hall ga tá sa egy sze rû nek tûn het, még is óri á si
ál dást nyer, aki ezt a szol gá la tot vég zi. Van ben nünk va la mi, amit a bûn hat ezer
éve sem tu dott ma ra dék ta la nul ki tö röl ni, ami ért tel jes nek érez zük az éle tün ket,
ami mi att jó ér zés sel tölt el, ha má sok se gít sé gé re le he tünk. 

Mit ta ní tott Jé zus Mt 25:34-46 ver se kig ter je dõ sza ka szá ban? Mit je lent ez
Ef 2:8-9 fé nyé ben?

Az üd vös sé get nem le het cse le ke de tek kel el nyer ni, hi szen ha úgy len ne, sen ki
sem üd vö zül het ne. A meg vál tás egye dü li út ját Is ten ke gyel me je len ti, ami Jé zus
ér tünk vál lalt ál do za tá ban nyil vá nult meg. Vi szont ha el fo gad juk Is ten ke gyel -
mét, eb bõl jó  cse le ke de tek fa kad nak, és e tet te ink mu tat ják, hogy va ló ban az Úr -
ral já runk. Ha tud juk, hogy Jé zus már meg vál tott, en nek köz vet len kö vet kez mé -
nye ként je lent kez nek jó tet te ink – Jé zus ér tünk vég be vitt tet tei ered mé nye ként.
A cse le ke de tek a meg vál tás ter mé sze tes kö vet kez mé nyei, nem pe dig esz kö zei.
Élet be vá gó an fon tos ezt a lé nye ges kü lönb sé get min dig vi lá go san lát ni. 

Nem va gyunk bol do gok, meg elé ge det tek? En nek a leg va ló szí nûbb oka az
le het, hogy túl sá go san so kat fog lal ko zunk ma gunk kal. Kap cso lód junk be
va la mi lyen for má ban a se gít ség nyúj tás ba, és fi gyel jük meg, mi tör té nik!
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REMÉNYSÉG ÉS BIZALOM ISTENBEN

„Le gye tek erõ sek és bá tor szí vû ek mind, akik az Úr ban re mény ked tek” (Zsolt
31:25, új prot. ford.)! Mi lyen okunk van ar ra, hogy az Úr ban re mény ked jünk?

Vizs gá la tok iga zol ják, hogy a lel ki egész ség szem pont já ból dön tõ té nye zõ a re -
mény ség. Pél dá ul sok kal na gyobb a re mény ke dõ tú szok túl élé si esé lye. A re -
mény óri ás haj tó erõ, a szel le mi és fi zi kai ki tar tás for rá sa. A leg több de pres  szió
el le ni ke ze lés ered mény re ve zet azok nál a be te gek nél, akik hi szik, hogy je len tõ -
sen ja vul hat ke dély ál la po tuk és le het se gí te ni raj tuk. Gyak ran azo kat kí noz za
de pres  szió és ag go da lom, akik nek az élet szem lé le te pes  szi mis ta, akik ál lan dó an
ka taszt ró fá tól tar ta nak és nem re mény ked nek. Óri á si vál to zást ered mé nyez het a
lel ki szem lé let mód ban, ha az em ber meg ta nul a re mény ség re épí te ni.

Itt azon ban sok kal több rõl van szó, mint ami kor az em ber ál ta lá nos ság ban vé -
ve re mé li, hogy bár mi lyen ne héz ség gel is kell jen szem be néz nie, vé gül majd jó -
ra for dul a hely zet. A val lá si ér te lem ben vett re mény ség a vé ges dol gok sík ja
fö lé emel ked ve az örök ké va ló ság ra össz pon to sít. Olyan va ló sá gok ra, igaz sá -
gok ra és ígé re tek re mu tat, ame lye ket a vi lág ön ma gá ban és ön ma gá tól so sem
kí nál hat. Ez olyan re mény ség, amit a Te rem tõ Is ten ben ta lál ha tunk, aki egye -
dül ké pes meg ad ni azt, amit a vi lá gon más nem kí nál hat fel. 

Mt 26:36-44 sza ka szát ol vas va mit ta nul ha tunk Jé zus pél dá já ból az Is ten
irán ti bi za lom ról még a ret te ne tes idõk ben is? 

Ez a rész a Meg vál tó csüg ge dé sét mu tat ja be. Gon do san meg vá lasz tott sza vak ír -
ják le Jé zus fáj dal mas ér zé se it, gyöt rõ dé sét, fe let tébb nagy szo mo rú sá gát. A mé -
lyen le súj tott Meg vál tó, aki re nem fi gyel tek oda a ba rá tai, nem csak térd re bo rult,
ha nem arc ra es ve kér te az Atyát, hogy kön  nyít sen hely ze tén. Nem ér zett eny hü lést,
így új ból és új ból kér te az Atyát. Fi gyel jük meg azon ban: min den al ka lom mal hoz -
zá fûz te ké ré sé hez, hogy le gyen meg Is ten aka ra ta. Vég sõ so ron Jé zus az Atyá ba
ve tet te tel jes bi zal mát. Füg get le nül at tól, hogy mi fog tör tén ni, az Is ten elõt ti tel jes
meg haj lás ra tö re ke dett. Ez jel le mez te Jé zust, és ne künk is ha son ló an kell ten nünk. 

Kön  nyû bíz ni az Úr ban, ha min den jól megy; de ho gyan ta nul ha tunk
meg ne héz sé gek kö zött is bíz ni ben ne? Ho gyan te he tünk szert olyan bi -
za lom ra, ami ak kor is ren dü let len ma rad, ha imá ink ra nem a kí ván sá -
gunk sze rin ti vá laszt kap juk?
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Egyé ni leg kell meg hall gat nunk Õt, aki a szív hez szól. Mi kor min den más
hang el csi tul, s nyu god tan vá ra ko zunk elõt te, a lé lek csend je még ért he tõb bé te -
szi Is ten hang ját. Õ int: ’Csendesedjetek és is mer jé tek el, hogy én va gyok az Is -
ten’ (Zsolt 46:11)! Egye dül itt ta lá lunk iga zi nyu gal mat. Ez a gya kor la ti fel ké -
szü lés min den ki nek, aki Is te nért mun kál ko dik. A ro ha nó tö meg kö ze pet te, az
élet fe szült sé gé ben, az in ten zív mun ká ban a vi lá gos ság és bé ke lég kö re len gi
kö rül az így fel fris sült lel ket. Az élet jó il la tot le hel, is te ni erõ nyi lat ko zik meg,
mely el éri az em be ri szí ve ket” (El len G. White: Jé zus éle te. Bu da pest, 1989,
Ad vent Ki adó. 302. o.).

„Min den fény su gár, amit má sok ra ve tí tünk, vis  sza tük rö zõ dik sa ját szí vünk re.
A szo mor ko dók nak mon dott min den ked ves, együtt ér zõ szó, az el nyo mot ta -
kon se gí tõ min den tett, az em ber tár sa ink szük ség le te i nek ki elé gí té sét cél zó
min den aján dék, amit Is ten di csõ sé gét szem elõtt tart va adunk vagy mon dunk,
az ado má nyo zó ál dá sá ra szol gál. Akik így mun kál kod va be tart ják a men  nyei
tör vényt, Is ten el is me ré sé ben ré sze sül nek majd. A má so kért vég zett jó  cse le ke -
de tek örö me fel üdí ti az em ber ér zé se it, és ez vé gig fut az ideg rend sze ren, pezs -
dít ve a vér ke rin gést, erõ sít ve a lel ki és fi zi kai egész sé get” (El len G. White:
Testimonies for the Church. 4. köt. 56. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Mi lyen ha tá sa volt az imá nak és a Bib lia ta nul má nyo zá sá nak az Úr -

ral va ló kap cso la tunk ra? Mi lyen lel ki kö vet kez mé nyek kel jár na, ha
ab ba hagy nánk? Fo gal maz zuk meg, hogy mit je len te nek ezek a dol -
gok ne künk, és mi ért olyan fon to sak a hit éle tünk szem pont já ból!

2. Mi lyen a ta pasz ta la tunk sa ját gyü le ke ze ti kö zös sé günk kel? Mit és
ho gyan ja vít hat nánk raj ta? Mit te het nénk a ta gok kal együtt azért,
hogy min den ki jól érez ze ma gát, aki be lép, min den kit sze re tet tel fo -
gad ja nak, és bár ki meg is mer hes se ott az üd vös ség és a je len va ló
igaz ság üze ne tét? Me lyek a gyü le ke ze tünk erõs sé gei, és mely te rü le -
te ken kel le ne fej lõd nünk? 

3. Mi a sa ját ta pasz ta la tunk a meg bo csá tás sal – amit adunk és ka -
punk? Mit is mer tünk már fel, ami vel se gít he tünk azok nak, akik
még nem ta nul tak meg meg bo csá ta ni?

4. Te gyük fel, hogy va la ki hoz zánk for dul: „Hi szek Is ten ben, Jé zus -
ban, az üd vös ség ben, de kép te len va gyok hit ben jár ni. Nem tu dok
bíz ni Is ten ben.” Mi lyen gya kor la ti ta ná csot ad nánk ne ki?
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MEGNYUGTATÓ VÁLASZOK

„Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az
én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál” (Ézs 55:9).

„El gon do lá sa ink nem min dig es nek egy be Is ten terveivel… A sze re tõ,
gon dos ko dó Is ten tö rõ dik ve lünk, és job ban ért min ket, mint ahogy ön ma -
gun kat ért jük, ezért nem en ge di, hogy csak a sa ját vá gya ink ki elé gí té sét
végezzük… Ter ve ink sok szor azért men nek füst be, hogy az Úr ter vei tel je -
sül je nek, ame lyek iga zán az ér de kün ket szolgálják…

Az örök élet ben nyil ván va ló vá vál nak majd a tit kok, ame lyek mi att itt
bos  szan kod tunk vagy csa lód tunk. Meg fog juk lát ni, hogy leg na gyobb ál dá -
sa ink kö zé tar toz nak azok az ese tek, ame lye ket mi vá lasz nél kül ma radt
imák nak és csa ló dá sok nak vél tünk.

Nem va gyunk még lel ki leg an  nyi ra éret tek, hogy meg ért het nénk Is ten
tit ka it. Ám ami kor majd a men  nyei csa lád tag jai le he tünk, e rej té lyek fel tá -
rul nak elõttünk… Ak kor az Úr sok min dent fel fed elõt tünk, meg ma gya ráz
olyan kér dé se ket, ame lyek rõl most hallgat… A Gond vi se lés út jai vi lá gos sá
vál nak, Krisz tus ál tal meg ért het jük a ke gye lem tit ka it. Ma gya rá za tot ka punk
ar ra, amit most nem tu dunk fel fog ni, ami ne he zen ért he tõ. Meg lát juk majd a
ren det ab ban, ami most meg ma gya ráz ha tat lan nak tû nik; a böl cses sé get
mind ab ban, amit Is ten vis  sza tar tott; a jó sá got és a ke gyel met ab ban, amit
meg adott ne künk. Az igaz ság fel tá rul elõt tünk, sem mi nem ma rad homály-
ban… Szí vünk re pes ni fog az öröm tõl. Örök re vé ge lesz a küz del mek nek, és
a ne héz sé gek meg ol dód nak. 

Az el jö ven dõ vi lág ban meg ér tünk majd min dent, amit ed dig nem lát tunk
tisz tán Is ten gond vi se lés ét il le tõ en. A ne héz kér dé sek re ma gya rá za tot ka -
punk. A ke gye lem tit kai ki bon ta koz nak elõt tünk. Ahol most vé ges el ménk -
kel csak ku sza sá got és tel je sü let len ígé re te ket lá tunk, ott a leg tö ké le te sebb és
leg szebb har mó ni át fe dez het jük majd fel. Be fog juk lát ni, hogy a vég te len
sze re tet ren del te el azo kat a ta pasz ta la to kat, ame lyek a leg ne he zebb nek tûn -
tek. Ki mond ha tat lan öröm mel tölt el, ha majd min den ben fel is mer jük Is ten
gyön géd gon dos ko dá sát, aki min den dol got a ja vunk ra for mált” (El len G.
White: Maranatha. 322. o.).
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„…ő az élő Isten, és örökké megmarad…” (Dán 6:26)

11. Sz. Fil 3:21 Az Úr formál át
Naplemente: 16:01

12. V. Fil 3:13-14 Eltökélt céltudatosság
13. H. Zsolt 37:7 Nyugalmat találni az Úrban
14. K. Jn 4:14 Az örök élet vize
15. Sz. Jer 15:16 Az Úr szavát hallgatni öröm
16. Cs. Zsolt 94:12-13 Isten fegyelmezésének áldása
17. P. Zsolt 139:5 Körbefog az Úr védelme
18. Sz. Jn 14:2 Mennyei hajlékunk

Naplemente: 16:09

19. V. Ézs 65:24 A kéréseinket meghallgató Úr
10. H. Ézs 64:8 Könyörülj rajtunk, Urunk!
11. K. Zsid 12:1 Kitartó futás
12. Sz. Lk 15:8-9 Elveszett és megtaláltatott
13. Cs. Zsid 10:17 Istenünk megbocsát 
14. P. Róm 8:28 Minden a javunkat szolgálja
15. Sz. Zsolt 32:7 Megmentõ Urunk

Naplemente: 16:17

16. V. Mt 7:7 Aki kér, kap
17. H. Zsolt 107:19 Istenhez fordulni a bajban 
18. K. Ézs 61:10 Az igazság palástja
19. Sz. 2Kor 4:16 Nincs ok a csüggedésre!
20. Cs. 1Kor 13:12 Korlátozott ismeret
21. P. Zsolt 42:9 Szüntelen kapcsolat az Úrral
22. Sz. Dán 4:34 A pogány király Istent dicsõíti

Naplemente: 16:27

23. V. Mt 5:13 A föld sója
24. H. Mk 14:38 Erõtelen a test
25. K. Zsolt 28:7 Az Úr az erõsségünk
26. Sz. Mt 18:3-5 Megtérés – gyermeki alázattal
27. Cs. Mt 5:14-15 A világ világossága
28. P. Fil 4:19 Minden szükséges ajándék Istentõl jön
29. Sz. Zsolt 19:15 Az Úr tetszésének elnyerése

Naplemente: 16:38

30. V. Jer 29:11 Az Úr jót tervez 
31. H. Dán 6:22 Védelem az oroszlánok között
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„…téged választott az Úr, a te Istened…” (5Móz 7:6)

11. K. Zsolt 50:15 Forduljunk Istenhez!
12. Sz. Zsolt 66:1-2 Dicsõítsük az Urat!
13. Cs. 2Sám 22:2-3 Kõszikla, erõsség
14. P. Péld 11:9 Isten ismerete segít
15. Sz. Zsolt 133:1 A testvéri együttlét öröme

Naplemente: 16:49

16. V. Zsolt 91:4 Biztos védelem
17. H. Jel 14:5 Isten elõtt feddhetetlenek
18. K. 1Krón 4:10 Meghallgatott kérés
19. Sz. Ézs 53:4 Jézus helyettünk szenvedett 
10. Cs. 2Móz 23:20 Az Isten által kijelölt hely elérése
11. P. Mk 1:40 Az Úr mindenre képes!
12. Sz. 1Krón 28:9 Mindenrõl tud az Úr

Naplemente: 17:00

13. V. Mk 12:33 Minden áldozatnál fontosabb
14. H. 5Móz 7:7-8 Méltatlanul is szeret az Úr
15. K. Mt 18:19-20 Egység és áldások
16. Sz. Jn 15:16-17 Gyümölcstermésre kiválasztottak
17. Cs. Zak 2:8 Isten szemefénye vagyunk!
18. P. Jób 5:9 Isten csodatévõ hatalma
19. Sz. 2Kor 4:17-18 Látni a láthatatlant

Naplemente: 17:10

20. V. Zsolt 50:11-15 Hála az Úr nagysága láttán
21. H. Zsolt 33:20 Lelkünk az Urat várja 
22. K. Józs 1:6 Légy bátor!
23. Sz. Zsolt 91:2 Éj jel-nap pal hir det ni Is ten ke gyel mét
24. Cs. Zsolt 91:1 A felséges Úr rejtekében élni
25. P. Mt 10:42 Egyszerû tetteink jutalma
26. Sz. Zsolt 51:9 Tisztíts meg, Uram!

Naplemente: 17:21

27. V. Ézs 32:18 Az Úr népének békessége
28. H. 2Tim 3:14-15 Kitartani a tanultak mellett
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„Mert áron vétettetek meg…” (1Kor 6:20)

11. K. Ézs 65:17 Isten újjáteremti a földet
12. Sz. Péld 18:24 A ragaszkodó barát
13. Cs. Ézs 58:11 Megelégít az Úr
14. P. Zsolt 19:13 Szabadulás a titkos bûnöktõl
15. Sz. Fil 4:7 Isten békessége megõriz

Naplemente: 17:32

16. V. Zsolt 61:3-4 Hozzád fordulok, Uram!
17. H. Jn 1:29 Az Isten Báránya
18. K. Jn 1:33 János bizonyságtétele Jézusról
19. Sz. Mt 21:22 A hitbõl fakadó kérés ereje
10. Cs. Jer 29:12 Meghallgatást ígér az Úr 
11. P. 1Kor 10:13 A kísértés korlátai és a szabadulás
12. Sz. 1Kor 6:12 Szabadság és bölcs döntés

Naplemente: 17:42

13. V. Mt 26:41 Vigyázni és imádkozni
14. H. 2Móz 13:21-22 A felhõ- és tûzoszlop vezet
15. K. Zsolt 23:4 A halál völgyében is Istenben bízva
16. Sz. Mt 18:14 Meg akar tartani az Atya
17. Cs. Mt 10:31 Isten értékesnek tart
18. P. Zsolt 107:1 Az örökkévaló Úr magasztalása
19. Sz. Lk 1:45 A hívõ boldogsága

Naplemente: 17:52

20. V. 1Jn 1:9 Megvallott bûneinket megbocsátja Isten
21. H. Mt 28:20 Tanítsuk Jézus parancsolatait! 
22. K. Lk 15:10 A megtérõk feletti öröm
23. Sz. Zsolt 23:1 A jó Pásztor
24. Cs. Ézs 11:6 Mennyei biztonság
25. P. Mt 24:36 Jézus visszajövetelének ideje
26. Sz. Mt 24:30 Az Úr eljövetelének jele

Naplemente: 18:02

27. V. Neh 8:10 Az Úrban való öröm megerõsít
28. H. ApCsel 13:22 Istennek tetszõ engedelmesség
29. K. Fil 4:6 Aggodalom helyett hálaadás és kérés
30. Sz. Zsolt 1:1-3 Az igaz ember 
31. Cs. 1Pt 5:8-9 Józanság, ellenállás a bûnnek
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