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2. Korintusi levél 1,111.
1Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten akaratjából, és Timótheus az
atyafi, az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, minda
ma szentekkel egybe, a kik egész Akhájában vannak: 2Kegyelem nék
tek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
3Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmas
ságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene; 4A ki megvígasztal
minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhas
sunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vígasztalással, a mellyel
Isten vígasztal minket. 5Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisz
tus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vígasztalásunk is Krisztus által.
6De akár nyomorgattatunk, a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért
van az, mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, a melye
ket mi is szenvedünk; akár megvígasztaltatunk a ti vígasztalástokért
és üdvösségtekért van az. És a mi reménységünk erős felőletek.
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7Tudván,

hogy a miképen társaink vagytok a szenvedésben, azonkép
pen a vígasztalásban is. 8Mert nem akarjuk, hogy ne tudjatok atyám
fiai a mi nyomorúságunk felől, a mely Ázsiában esett rajtunk, hogy
felette igen, erőnk felett megterheltettünk, úgy hogy életünk felől is
kétségben valánk: 9Sőt magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne
bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, a ki feltámasztja a
holtakat: 10A ki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít min
ket: a kiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani;
11Velünk együtt munkálkodván ti is az érettünk való könyörgésben,
hogy a sokak által nékünk adatott kegyelmi ajándék sokak által hálál
tassék meg mi érettünk.
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Hogyan engedheti Isten a szenvedést?
2Kor 1,111.

1. A kérdés háttere

2. A kérdés logikája

3. A kérdés lehetősége
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„Uram, kinek lelke oly jóságos és megértő minden dolgainkban s
irgalmad oly végtelen, hogy választottaid balsorsa ugyanúgy
irgalmasságod gyümölcse, mint jóléte, légy kegyes hozzám, hogy
nehogy a pogányok módjára cselekedjem abban a helyzetben,
melybe igazságod vetett, hanem igaz keresztyénként… Egészséget
adtál egykor, hogy szolgáljak Neked, én azonban egészen világi
módon éltem vele. Most betegséggel látogattál meg, hogy
megjobbíts:
ne
hagyd,
hogy
most
békétlenségemmel
bosszantsalak! Rosszul használtam az egészség idejét, ne engedd,
hogy büntetésem idejét is rosszul használjam. S ha szívem, mikor
erejét érezte, világi hajlandósággal volt teljes, üdvösségemért
emészszed el azt az erőt, s ne engedd, hogy gyönyörűséget találjak
a világban… hanem egyes egyedül Benned gyönyörködjem.”
B. Pascal: Ima, melyben a betegségek
helyes használatát kéri Istentől
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