Vajon a halál árnyékának völgye vezet el Istenhez?
Szükségképpen szenvedéssel kell kiköveztetnie annak az útnak, amely az örök életre visz?
Ilyen és ehhez hasonló kérdések fogalmazódnak meg mindünkben, amikor rosszra fordulnak a
dolgok, vagy amikor rossz sorsokat szemlélünk. De vajon tényleg kötelezően rossz dolgoknak kell
történnie velünk, ha meg akarunk felelni Isten elvárásainak?
Nos, ha nem értjük meg az Ő szavát, akkor úgy tűnhet, igen. Márpedig nem nagyon szoktuk. A
legnagyobb csapda pedig a saját vakságunk. Hiszen jól tudjuk, hogy az örök élet akkor a miénk, ha Vele
vagyunk és Benne vagyunk, Ő pedig mibennünk1. Márpedig figyeld csak a zsoltárt 2! Azért nem félek,
mert Te velem vagy. Nem velem leszel. Tehát észre sem vettem és már az örök életben élek Vele. Most. A
halál árnyékának völgye pedig egy nyaralóközpont, csak bennem ez még nem tudatosult és továbbra is
szörnyűséges kínzókamrának látom.
Ha nem ismerjük fel a történésekben Isten akaratát, akkor még a legszebb pillanatok is
tűnhetnek rettenetesnek, ám ha igen, akkor még a legszörnyűbb események is elviselhetővé válnak. A
kulcs pedig a bizalom. Bízzunk meg Benne, hogy átvisz a tűzön, mint ahogy Dániel barátaival 3 tette,
vagy éppen a vízen, mint Pétert4.
Ahhoz pedig, hogy békességre jussunk Vele, nélkülözhetetlen, hogy ne megérteni, hanem
elfogadni akarjuk az Ő akaratát, és ekképpen ne csak gépiesen mondjuk imáinkban, hogy legyen meg a
Te akaratod5!
De akkor jön el az igazi katarzis, amikor rájövünk, hogy a vessződ és botod mit jelent, mert azt
írja2, hogy vessződ és botod megvigasztal, nem pedig azt, hogy meggyaláz, de még csak azt sem, hogy
megbüntet. Hiszen Isten nem büntet. Dehogy. Megvigasztal. És amikor Jób módjára megtanulunk
őszintén hálát adni azért is, ami elvétetett 6, na, akkor hullik le a hályog szemünkről és akkor vesszük
észre a korábban kínpadnak hitt napozóágyakat sorban a halál árnyékának tulajdonított völgy két
oldalán.
Mert Jézus nem azt mondta, hogy csakis kínszenvedés útján juthattok az Atyához 7. Nem. Azt
mondta, hogy csakis énáltalam. Ő az Út, az Igazság és az élet. De hiszen itt szükségszerű szenvedésről szó
sincs. És ha átélni sem akarjuk azt, akkor itt az ideje megnyitni a szemünket és fülünket, kitárni a
szívünket8, hogy megtudjuk, mit szeretne tanítani Isten. Mert amit tanít, az a javunkra válik, még akkor
is, ha néha óriási fájdalommal jár9.
Bízz meg Benne, add át magad! És a szenvedés nem létezik többé.

ÉRINTETT IGEVERSEK
1.
János evangéliuma, 15. fejezet 5. vers: „aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt”
2.
23. zsoltár, 4. vers: „Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és
botod megvigasztal engem.”
3.
Dániel könyve 3. fejezet 21-27. szakasz: Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve,
nadrágostul, alsóruhástul és süvegestül, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára
a kemencét a szokottnál is jobban befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, Mésakot
és Abéd-Negót odahurcolták. A három férfi, Sadrak, Mésak és Abéd-Negó pedig megkötözve az izzó tüzes
kemencébe esett.
Nebukadneccar király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől: Nem három férfit
dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak: Valóban úgy van, ó, király! Ő azonban így szólt:
Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak
látszik, mint valami isten.
Ekkor Nebukadneccar király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt: Sadrak, Mésak és Abéd-Negó,
szolgái a felséges Istennek! Gyertek ki, jöjjetek ide! Sadrak, Mésak és Abéd-Negó pedig kijött a tűzből. Az
összegyűlt kormányzók, elöljárók, helytartók és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak
semmit sem ártott a tűz, a hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt még a füst szaga sem
járta át őket.
4.
Máté evangéliuma, 14. fejezet, 29. vers: „Ő pedig így szólt: Jöjj! És Péter, kiszállva a hajóból, járni kezdett a vízen,
és elindult Jézus felé.”
5.
Máté evangéliuma, 6. fejezet, 10. vers: „jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy
a földön is”
6.
Jób könyve, 1. fejezet, 21. vers:”Az ÚR adta, az ÚR vette el, áldott legyen az ÚR neve!”
7.
János evangéliuma, 14. fejezet, 6. vers: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak
énáltalam.”
8.
Máté evangéliuma, 13. fejezet, 15. vers: „szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak,
szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.”
9.
Zsidókhoz írt levél, 12. fejezet, 11. vers: „Az első pillanatban ugyan semmiféle nevelés nem látszik örvendetesnek,
hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa.”

