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OLVASÓINKHOZ…                                      
 

 
 
 
 
 
 
Azt a reménységet szeretnénk kedves Olvasóinkkal megosztani, amely minden 
földi várakozást felülmúló örömmel töltheti el szívünket: „Új eget és új földet 
várunk, amelyben békesség és igazság lakozik. Íme az Isten sátora az emberekkel 
van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek.” (2Pét 3:13) Bár számtalan jel 
mutat arra, hogy bolygónk ökológiai, gazdasági és erkölcsi értelemben is 
végnapjait éli, mégsem kell kétségbeesnünk, mert van kiút és van remény! Az 
Atya maga vágyakozik arra, hogy együtt lakhasson teremtményeivel!  
Ezért választottuk címül a zakariási ige egy szép kifejezését: „Térjetek vissza az 
erősséghez, reménységnek foglyai!” (Zak 9:12) E reménynek egyetlen, 
rendíthetetlen alapja van: Jézus Krisztus, a mi erősségünk, sziklavárunk, 
akiben Isten minden kincse rendelkezésünkre áll. Ő a megtestesült remény, 
akiben ma, holnap – és minden pillanatban – örömet és nyugalmat, erőt és 
hitet lelhetünk, a legkilátástalanabb helyzetekben is. Ő az, akiben már 
polgárjogot nyertünk Isten királyságába. Krisztusban Isten fiainak 
neveztetünk, és általa részesülünk a mennyei hatalom minden ajándékában: a 
bűn felett győzelmes életben és az örökkévalóság végtelen távlataiban. 
Kívánva kívánjuk, hogy ezen írások ösztönözzék az Írás kutatására 
Olvasóinkat, vezessék az Ige mélyebb megértésére, és indítsák a hit 
kimeríthetetlen tárházának megnyitására – s ezáltal pedig Isten iránti egyre 
mélyülő szeretetre. 

„A reménység pedig meg nem szégyenít.” (Róm 5:5) 
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MIÉRT VAGYOK?  
Létünk okai 

„Még mielőtt majd egyszer meghalok, 
Tudnom kell, miért vagyok.” 

Talán nem ismerjük mindnyájan a 60-as évek slágerét, de legalább egyszer 
kivétel nélkül szembesülünk ezzel a kérdéssel. Legkésőbb akkor, amikor 
valamilyen formában magunk is bekapcsolódunk az élet átadásának 
folyamatába, vagy legalábbis eltöprengünk annak lehetőségén. Mivel az ember 
gondolkodó lény, szükségszerűen eljut a felvetésig: Mi, vagy esetleg ki az oka 
létezésemnek? 

Lehet, hogy különösen hangzik, de a közvetlen ok csaknem mindegy: igaz 
szerelem, véletlen baleset, nem kívánt terhesség, erőszak szülötte – esetleg 
elhajtott, de életben maradt magzat vagy? Ha az első csoportba tartozol, 
természetesen minden okod megvan a hálára, de a többi esetben sem kell 
elkeseredned! Szüleid – még ha nem is ismered őket – eszközök a végtelen 
Jóság kezében. Isten lénye és lényege a szeretet; Ő a forrása minden életnek az 
egész világegyetemben. Az Ő szüntelenül áradó szeretetenergiája hívta létre és 
tartja fenn a körülöttünk és bennünk látható szépség ezernyi formáját. 

Az összes, Földre született ember léte már Ádámban, az Isten kezéből 
kikerült, első emberben elkezdődött. A történelem utolsó pillanatáig 
megszülető emberek mind Ádámban teremtettek meg. Ez pedig azt jelenti: az 
örökkévaló, végtelen hatalmú és bölcsességű Atya, aki maga a szeretet, saját 
képére és hasonlatosságára teremtett téged. A szeretet egyik alapvető 
tulajdonsága, hogy sokszorozódni vágyik, megosztani önmagát és a létezés 
örömét egy másik, a szeretetre szeretettel válaszoló lénnyel. Léted oka tehát az 
örökkévaló Szeretet, aki számára fontos vagy; Ő előre látta és számon tartotta 
érkezésedet, örült neked, várt téged és mindent tud rólad: 

„Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. 
Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te 
cselekedeteid! És jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én 
csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld 
mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be 
voltak írva: a napok is, amelyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még 
meg közülük.” (Zsolt 139:13-16) 

Ezek a megállapítások nem csak Dávid esetében igazak: te a végtelen 
Szeretet gyermeke vagy, mindenki mástól különböző, egyedi tulajdonságokkal, 
sajátos, megismételhetetlen sorssal rendelkező ember. Ebből egyenesen 
következik, hogy a mennyei Király fiai és lányai közé tartozol, meghívást 
kaptál az örökkévalóságba! Beleszülettél ebbe a kapcsolatba és lehetőségbe, 
beleegyezésedtől függetlenül fennáll, esetleg tagadni tudod – de vonzását 
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bizonyosan érezted már. Isten szíve vágyakozik utánad! Hogy részese lehess a 
végtelen életnek, amelyben a tökéletes, zavartalan boldogságot élheted, nem 
kell mást tenned, mint megismerned Testvéredet, Jézus Krisztust, s általa 
Atyádat, akinek szeretetében éled minden pillanatodat – még ha nem is tudtál 
róla. 

MIÉRT VAGYOK? 
Létünk céljai 

A siker vagy balsiker nagy részben attól függ,  
hogy a kitűzött cél megfelelő-e vagy sem. 
Spurgeon 

Nemcsak az ok fontos; a céllal is tisztában kell lennünk, különben nem leszünk 
képesek teljes értékű életet élni, lényünket kiteljesíteni. Félő, ha megkerüljük 
személyes életünkben ezt a kérdést, túl későn ébredünk rá, mennyi mindent 
elmulasztottunk: „Ha visszanézek a múltba, és meggondolom, mennyi 
elprédált idő! Mennyi veszett el tévelygésben, gyarlóságban, semmittevésben, 
élni nem tudásban; mennyire nem ismertem az értékét, hányszor vétettem 
szívem, értelmem ellen – a szívem vérzik. Az élet – ajándék – boldogság, 
minden perc örök boldogság lehetett volna.”1 De ne adjuk át magunkat a végső 
kétségbeesésnek, míg élünk, soha nem késő megtalálni a rendelkezésünkre 
álló idő értelmét! Nincs olyan elrontott sors – lásd a jobb lator esetét –, amely 
ne válhatna az örök kincs foglalatává! 

Ha azonban a lét oka vitatott, hiszen máig nincs egységes vélemény a 
tudomány képviselői körében sem – céltalan véletlen termékei, vagy tudatos 
tervezés eredményei vagyunk; mennyivel nagyobb a „választék” életünk célját, 
értelmét illetően! A legszélsőségesebb vélemény szerint az élet rossz és 
értelmetlen, elvetendő. A pozitív válaszok talán mind megegyeznek abban, 
hogy létünk értelme és célja a boldogság megtalálása, elérése – a hozzá vezető 
utak azonban rendkívül sokszínűek. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány 
eszme a palettáról:  
 a világ feletti uralom megszerzése és gyakorlása;  
 az élvezetekben való elmerülés az évezredes Carpe diem! (Élj a mának!) 

elv alapján;  
 a személyes lehetőségek kiteljesítése, az önmegvalósítás az egyéni 

készségek és képességek fejlesztése révén; 
 a biológiai tökéletesség elérése, a halhatatlanság, illetve az élet 

továbbadása; 
 a bölcsesség és tudás mélységeinek feltárása; 
 a hírnév, dicsőség, gazdagság, anyagi javak megszerzése és élvezete;  

                                                   
1
 Dosztojevszkij: Az elprédált idő 
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 a jó cselekvése, a szenvedés megszüntetése a Földön, a béke 
megteremtése,  

 valamely más, nemes eszme, ügy szolgálata;  
 a minden vágytól mentes tökéletesség stb. 

 – és még sorolhatnánk csaknem a végtelenségig. Ahány ember, annyiféle 
választ kaphatunk. Ha valaki esetleg nem is tisztázta magában ezt a kérdést, 
egyértelműen kirajzolódik számára a kép, ha végiggondolja, mi az, amire a 
legtöbb időt, gondolatot, erőt, energiát fordítja a hétköznapok során. A 
fontossági sorrend egyértelműen megadja a választ. Kinek, minek élek, 
miért vagy kiért teszek, dolgozom? 

Abban az esetben, ha elfogadjuk létünk okaként a Szeretetet, a személyes Isten, 
mennyei Atyánk irántunk tanúsított alázatos odaadását, ez lényegében kijelöli 
a távlatokat is. Ha Ő számunkra az Alfa és az Omega, akkor elfogadjuk az általa 
felkínált célt, amelyet a Szentírás magában foglal. A fent felsorolt, emberi 
eszmékkel kapcsolatban felhívja figyelmünket, hogy csalóka, nem teljes örömöt 
és megelégedést kínáló álmokat kergetünk. Jézus Krisztus, az emberré lett 
Istenfia nagyobb távlatokból szemléli „kicsiny” földi céljainkat, melyek persze 
nekünk rendkívül fontosak; magasabb szempontból ítéli meg őket, és előre 
látja végkimenetelüket: 

 A hatalomvágy, amely már oly sok embert tett véreskezű zsarnokká, 
vagy akár kicsinyes és kegyetlen „főnökké”, bizonyítottan sátáni eredetű: 
„Vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta neki a világ 
minden országát és azok dicsőségét, És mondta neki: Mindezeket neked 
adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondta neki Jézus: Eredj el 
Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki 
szolgálj!” (Mt 4:8-10) 
 

 A tudományokban való rangszerzés gőgöt, kevélységet szül, nem pedig 
alázatot: „Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti 
Doktorotok, a Krisztus. Hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti 
szolgátok.” (Mt 23:10) 
 

 Az önmegvalósítás, az önkiteljesítés ellenében teljes önátadásra kér: 
„Valaki igyekszik az életét megtartani, elveszti azt, és valaki elveszti azt, 
megeleveníti azt.” (Luk 17:33) 
 

 Az élvezetek, a földi javak felhalmozásának, a gyönyörök hajszolásának 
tükröt tartva egy példázatot mondott: „Egy gazdag embernek bőségesen 
termett a földje. Ezt mondta magának: Én lelkem, sok javaid vannak sok 
esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél! 
Mondta pedig neki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled; 
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amiket pedig készítettél, kiéi lesznek? Így van dolga annak, aki kincset 
gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag.” (Luk 12:16-21) Az arany, 
ezüst, egyéb kincsek halmozása helyett szemnek láthatatlan értékeket 
kínál: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a 
moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek 
magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg 
nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol 
van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” (Mt 6:19-21) 

Mindezekkel szemben – mi az egyetlen dolog, amit értékel a végső 
számadáskor, ami értékesebb aranynál, gyémántnál? Mi az, ami Isten 
értékrendjében olyan maradandó, mint az örökkévalóság? Ismét egy 
példázatban tárul fel előttünk ennek lényege: 

„Mikor pedig eljön az embernek Fia az ő dicsőségében, és vele mind a szent 
angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe. És elébe gyűjtetnek 
mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a 
juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől 
állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak 
áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ 
megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és 
innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; Mezítelen 
voltam, és felruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, 
és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, 
mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod 
adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy 
mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly 
voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király, azt mondja majd nékik: 
Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb 
testvéreim közül, én velem cselekedtétek meg.” (Mt 25:31-40) 

Egyetlen szóban összefoglalható a lényeg: az irgalmasság, melynek 
cselekedetei soha nem válnak az enyészet martalékává. Az irgalmasság nem 
más, mint a szeretet gyakorlati megnyilvánulási formája. Minden olyan 
alkalom, amikor saját kívánságaimat, vágyaimat, szükségleteimet önként 
alárendelem egy másik emberének: alázattal és örömmel szolgálok neki testi-
lelki szükségében, önmagamat legyőzve, függetlenül hozzám való 
viszonyulásától, esetleg gyűlölete ellenére – a világokat megteremtő, végtelen 
hatalmú és bölcsességű Teremtőhöz hasonlóan. Az irgalom Atyánk jellemének 
lényege: bár felmérhetetlenül „idősebb”, nagyobb, bölcsebb minden 
teremtményénél, mégis örökkévaló szeretettel, meg nem szűnő, türelmes és 
alázatos gondoskodással fordul feléjük. Annak ellenére, sőt, éppen azért, mert 
nem ezt érdemelnénk – mi emberek biztosan nem. Tulajdonképpen ez az 
elveszített istenarcúság lényege: az önzetlen jóság. 
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Ezért mondja Jézus: „Legyetek azért ti tökéletesek (másutt: irgalmasak), miként 
a ti mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt 5:48) A tökéletesség a szeretetben való 
tökéletességet jelenti, azaz az irgalmasságot. E szavak egyszerre nyújtanak 
tükröt és gyógyítást: beléjük tekintve meg kell látnunk, nem vagyunk 
tökéletesek, mert irgalmatlan, kemény a szívünk. Ezért vált az ember 
alkalmatlanná az öröklétre. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, Jézus 
szavai sohasem a lesújtó, kegyetlen ítélet szavai, hanem teremtő, erőt és 
gyógyító energiát sugárzó, hatalommal átitatott igék. Miként kezdetben a 
Legyen világosság! vagy később a Kelj fel és járj! – magukban hordozzák a 
beteljesedést, a megvalósulás bizonyosságát, úgy a Legyetek tökéletesek! is az 
emberileg lehetetlen isteni lehetőségét rejtik: Krisztus a mi szívünkben is a 
maga tökéletességét élheti! 

Ehhez azonban először meg kell látnunk a különbséget Isten és az ember szíve 
között, meg kell tanulnunk felismerni és értékelni mindazt, amit Ő értékesnek 
és maradandónak ítél. Ezért mondja Jézus a követőinek: „Vegyétek föl 
magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos 
szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.” (Mt 11:29) Meg kell 
látnunk, hogy a mennyei uralkodó, akinek angyalok ezrei engedelmeskednek, 
itt a Földön nem uralkodott, hanem szolgált: gyógyított, enni adott, bátorított, 
felemelt és vigasztalt, „szertejárt, jót tévén”. E tettek bizonyították, hogy a jóság 
Atyjának arca mosolyog Őbenne az önzésbe keményedett emberi világra.  

Tanítványainak is meg kellett Őt közvetlen közelről ismerniük, meg kellett 
bizonyosodniuk arról, hogy Jézus valóban mindenkor, minden helyzetben, a 
legnagyobb fájdalmak és megszégyenítés közepette is jó, és irgalommal képes 
könyörögni azokért, akik átszögezték! Be kellett látniuk, hogy minden 
békétlenségük, félelmük és egymás közötti konfliktusaik forrása önzésük volt, 
amely a jót csak önmaga számára igényelte, de a másiknak már nem 
ugyanazzal mértékkel mérte… Felismerték Jézus arcának fényében saját szívük 
álnokságát és hiányait – s amikor befogadták megüresített szívükbe az élet 
Fejedelmének Lelkét, s engedték Őt önmagukban kibontakozni, ugyanaz a 
jóság sugárzott belőlük is! János, a mennydörgés fia, aki tele volt kemény 
ítélkezéssel és önzéssel, a szeretet apostolává lett; a tarsusi Saul, az öldöklésre 
induló farizeus az isteni irgalmasság mártírja lett – visszanyerték Krisztusban 
és Krisztus által az istenarcúságot! 

Mindezek fényében életünk legfőbb célját úgy is megfogalmazhatjuk: 
visszatérés, visszailleszkedés a szeretet értékrendjébe, amely az univerzum 
fenntartója, és dinamikus mozgatórugója minden fejlődésnek, s egyben az 
egyetlen lehetőség az öröklétre. A Biblia első lapjain az ember az 
örökkévalóság részese, s az utolsó lapokon olvashatunk azokról, akik 
visszatérhetnek az elveszett Édenbe. Földi életünk tehát egy felajánlott 
lehetőség, próbaidő, hogy igénybe vegyük Atyánk segítségét Fiában, akiben „az 



 7 

ő isteni ereje  mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre 
való” (2Pét 1:3). Kizárólag ez az erő, Jézus élete – mely jelen pillanatban 
sajnálatos módon nagyon korlátozott mértékben nyilvánulhat csak meg – 
alkalmas a nemes célok megvalósítására: a szenvedés, a háborúk, a fegyveres 
konfliktusok megszüntetése, a békesség megteremtése kizárólag az irgalmas 
szeretet révén sikerülhet hosszú távon. Ez természetesen nem zárja ki az 
Istentől kapott képességek, javak kibontakoztatását; sőt, Atyánk várja is 
tőlünk, hogy mindazt, amit Tőle nyertünk, fejlesszük és az Ő nemes céljai 
szolgálatába állítsuk. 

Egyedül Jézus teheti kívánatossá számunkra, hogy „ne magunknak 
kedveskedjünk. Mindegyikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak 
javára, épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett…” (Róm 15:1-2) – 
hanem nekünk. Az önzetlenség életét élte minden pillanatában, bemutatta, 
hogy ez az egyedüli fenntartható élet. „Az ember, aki csak magáért él és 
egyedül önmagáért létezik, tehát az önmegvalósításra vágyakozik, végső fokon 
megnyomorodik, eldurvul, és lelkileg fokozatosan elhal. Az én, amelybe 
kétségbeesetten kapaszkodik, szeretetlen és élettelen valamivé degenerálódik, 
mert lelke akadályoztatva van, hogy másokra sugározzon és hasson, ahogy 
természete megkívánja. Ezzel ellentétben a szabad ember, aki át tud lépni 
önmagán [vagyis meghalt a kereszten Krisztussal], át tudja adni magát másnak, 
az önmagát odaajándékozó szeretetben átéli boldogító önmagára találását. A 
boldogsághoz vezető út… az én-szemlélettől elvezet a te-kereséshez, amely 
aztán a nagyobb mi-ben nyeri el koronáját.”2 

Nagyon fontos, hogy megálljunk és elgondolkodjunk mindezeken! Érdemes 
abban a taposómalomban élnem, amelytől naponta szenvedek? Milyen 
távlatokba torkollnak tetteim? Kinek a javát, érdekeit szolgálják? Látom-e azt 
az utat, amelyet Atyám kínál nekem, ahol minden egyes jó cselekedet el van 
készítve, hogy azokban járjak? Ha nem látod és nem tudod még ezeket, keresd 
és kutasd, Isten örömmel megosztja veled szándékait, céljait, bölcsességét, 
szeretetét – minden el van készítve számodra Jézus Krisztusban a teljes és 
boldog élethez! Minden egyes lépés Vele és Őbenne már itt e Földön 
boldogságot rejt magában, a szeretet megtapasztalásának lehetőségét, s ha 
nem adod fel, hallhatod majd a meghívást:  

„Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra 
készíttetett a világ megalapítása óta!” 

                                                   
2
 Frankl – Lapide: Istenkeresés és értelemkérdés 
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MI VÉGRE VAGYUNK A FÖLDÖN? 
Az emberi élet céljáról és rendeltetéséről 

 
 
 

 Soha még nem volt talán égetőbb szembenézni e kérdéssel, mint itt és 
most, a XXI. század elején, amely korról – és egyúttal jövőnkről is –mindent el 
lehet mondani, csak azt nem, hogy szívderítő. Sokkal inkább szívszorító, és 
rengeteg aggodalomra – a világ nagy területein állandó halálfélelemre – ad 
okot. Globális és egyéni szinten egyaránt félelmetes folyamatok játszódnak, 
lassan – és úgy tűnik, megállíthatatlanul – pusztulásba döntve Földünket. 
„Változott körülöttünk az élet. Megváltozott viszonyunk a pénzhez, a 
szabadsághoz, a szerelemhez, a halálhoz. A fogyasztói társadalom üresjáratú 
vakságáról nem akarok írni, a számítógép-forradalom sem témánk. De az igen, 
hogy amit tíz éve még hittünk, hogy sikerült legyőzni a pusztító járványokat, a 
csecsemőhalandóságot – megdőlt: itt az AIDS, tehetetlenek vagyunk. A 
tuberkulózis megint támad, a rákos és érrendszeri megbetegedések epidémia 
jelleggel terjednek a technokrata civilizációban. Az emberiség nem ura a 
földnek, a betegségeknek, mint hittük, de még csak saját akaratának sem. 
Olyan körülményeket teremt, hogy a halált maga idézi elő: a közlekedési 
balesetek, öngyilkosságok, banditizmus, anarchizmus, állandó háborúk, 
atomfenyegetettség életünk részévé váltak. Ehhez járul, hogy játsszunk is a 
halállal. A krimit gyermekeink velünk együtt élvezik… Elgondolkoztató, hogy 
mivé tudott lenni a kereszténység világi arculata. És mivé a felvilágosodás, a 
francia forradalom, buddhizmus, hinduizmus, a taoizmus, a kommunizmus 
eszme- és eszményvilága! Ha történelmi távlatból nézzük, mindegyik hozott 
eredményeket és csődöket. De hát a megvalósítás mikéntjét az emberi 
természet és nem az eszmék szabják meg.”3 

A fenti gondolatokra szó szerint rímel Babits Mihály 1940 körül írt versének 
néhány sora: 

„- Hányan sírják panaszolva 
ezt az életet: 
milyen szép lehetett volna 
s milyen csúnya lett!”4 

Vajon mi a gond az emberi természettel, amely miatt minden szép eszme 
csúfos kudarcot vallott? Mitől lehetett volna szép az élet és miért lett mégis 

                                                   
3
 Polcz Alaine: Ideje a meghalásnak – Bp.: Pont K., 1988. – pp.9-10. 

4
 Babits Mihály: /Hányan sírják panaszolva/ = Babits Mihály összegyűjtött versei – Bp.: Szépirod. Kvk., 1982 – 

626.p. 
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csúnya? Hol van mindebből az ember, az emberi élet célja és rendeltetése? 
Világunk már rég elveszítette emberközéppontú, humánus arculatát. Félő, 
hogy sokak szerint már szülni - születni sem érdemes: 

„Semmi sem miattad történik e világon, 
igaz, semmi sem érted. 
… 
Csupán vagyunk, ez minden bűnünk, 
és nincs messze a végső feloldozás. 
Értelmet keresni e rettentő szervesanyag- 
Bomlásban? Lehet. De az, amit léleknek hívsz, 
A testtel együtt alszik el, s rettegve sejti: 
Nincs, nincs! Nincs feltámadás.”5 

Igen, látszólag valóban nincs feltámadás, hiszen ilyen kilátásokkal volna-e 
egyáltalán értelme? – De mégis, mitől ilyen a Földünk, az életünk, a 
szemléletünk? Óriási hiányok uralnak minket: „Nincs igazság, nincs szeretet és 
nincs Istennek ismerete a földön.” (Hós 4:1) Helyettük az igazságtalanság és az 
erőszak tombol, az önzés érvényesül kíméletlenül; illetve mindezek végső 
forrása, az istentagadás, az ateizmus, a látszatvallásosság, a spiritizmus és 
okkultizmus foglya az emberiség. A felsoroltak összefoglaló neve: bűn – amely 
nem jelent mást, mint hiányt, szakadást, a szeretet Istenétől való elfordulás 
következményeit. 

E súlyos reménytelenséggel szemben azonban fel kell mutatni az igazi, 
reményteljes célt, amely már az ember teremtése előtt létezett: 

„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, 
aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, 
A szerint, amint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, 
hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, 
Eleve elhatározva, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által 
Az ő akaratának jó kedve szerint, 
Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket 
ama Szerelmesben,  
akiben van a mi váltságunk az Ő kegyelmének gazdagsága szerint…” 
(Ef 1:3-7) 

A modern kor gyermekei számára első hallásra talán idegenül cseng ez a 
himnikusan emelkedett hangvételű, látszólag bonyolult, összetett mondat, de 
ha többször elolvassuk, megértjük, hogy a Biblia nekünk szóló üzenetei közül 
az egyik legszebb és legvalóságosabb ígérettel állunk szemben – melynek 
teljesedése karnyújtásnyi közelségbe került hozzánk! Zárjuk ki elménkből – 
legalább egy kis időre – a lehangoló emberi elgondolásokat a látható világ 

                                                   
5
 Szentmihályi Szabó Péter: Nincs feltámadás = Szép versek: 1989. – Bp.: Magvető K., 1990. – 328.p. 
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borzalmaival együtt, és törekedjünk megérteni a „magasabb rendű” 
szempontok alapján megfogalmazott elveket: Mi az életünk célja Alkotója 
szemszögéből, miért teremtett Isten embert is a többi értelmes lény mellett? A 
párhuzamos szerkesztésű tagmondatok három fő célkitűzést jelölnek meg, 
amelyek azonban – a későbbiekben majd megmutatkozik – szorosan 
összefonódnak egymással. 

Mielőtt nagyító alá vennénk őket, nem haszontalan megvizsgálni azt 
sem, mikor és miért fogalmazódtak meg e célok az emberi nemzetségre 
vonatkozóan! Figyeljük meg a szövegben szereplő hely- és időhatározókat: a 
mennyben, eleve, a világ teremtetése előtt! Vagyis a naprendszerünk, a Föld és 
vele Ádám formáltatása előtt megszületett a ránk vonatkozó szándék – sőt, 
maga az „eszköz” is: Jézus Krisztus, az Atya Egyszülöttje személyében! Úgy jött 
létre ez a terv, hogy a bűn történelme – amelynek most mi magunk is szenvedő 
résztvevői vagyunk – előre bele volt illesztve, erről árulkodik az utolsó 
tagmondat. Isten tehát előre látta azt a szenvedésfolyamot, amelyet a tőle való 
elszakadás lehetősége elindít, s előre látta és vállalta azt a kimondhatatlan 
gyötrelmet is, amely – a célok elérése érdekében – Fia feláldozásával együtt jár 
majd! 

Így annál indokoltabb a miért felvetése: Mivel indokolható ez az „esztelen” 
önfeláldozás és pazarlás? Az ő akaratának jó kedve szerint, az ő kegyelmének 
gazdagsága szerint - vagyis túláradó szeretetből-szerelemből vállalta az Atya 
nem csupán a teremtést, de a tökéletesség kimunkálását is! Az Isten kegyelme 
öröktől fogva való (Zsolt 103:17) irántunk, kiapadhatatlan és 
megmagyarázhatatlan. Vajon akad-e valaki, aki megkérdezhetné tőle, megérte-
e a fáradtságot, vérverítéket és szenvedést az ember életre hívása? „Amikor 
Isten embert teremtett, már tudta, mibe kerül majd a megváltás. Az a 
szenvedés, amit a Földön egy bizonyos időpontban elhordozott, 
megnyilatkozása volt annak a kínnak, amit korszakokon át szenvedett az 
emberért. Nincsenek szavaink, amelyek kifejezhetnék ezt a titkot. A kereszt 
öröktől fogva ott volt Krisztus szívében.”6 

Melyek tehát a fentebb említett célok? Vastag betűvel kiemeltük őket Pál 
apostolnak az efézusi gyülekezethez írt leveléből: hogy legyünk mi szentek és 
feddhetetlenek, Istennek fiai, kegyelme dicsőségének magasztalására. 
Felismerjük-e, hogy nem létezik ennél magasabb rendű kihívás – ugyanakkor 
emberi eszközökkel megvalósíthatatlan? Látjuk-e, hogy e célokkal Isten maga 
mellé emeli az embert és az emberiséget, amely jelenleg a bűn és a halál 
fogságában vesztegel? Az sem mellékes szempont, vajon vonzó és kívánatos-e 
számunkra az Isten által kijelölt hely, illetve időtávlat: egy örökkévalóságban 
Isten közvetlen közelében, arca fényében élni? 

                                                   
6
 Watchman Nee: Az örök kereszt = Tizenkét tele kosár – Evangéliumi K. – 69.p. 
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Hogyan valósult és valósulhat meg mindez? Különös, de a szövegben szereplő, 
cselekvést jelölő igék, melyek az Atya tevékenységére utalnak – egy kivétellel – 
múlt időben szerepelnek: megáldott, kiválasztott, fiaivá fogad, 
megajándékozott. Ebből örömmel érthetjük meg, Jézus példázatbeli szavaival 
élve: „Jertek el, mert immár minden kész.” (Luk 14:17) A kiválasztott ige talán 
megtévesztő sokak számára, és eszünkbe juttatja Kálvin tételét, mely szerint 
vannak emberek, akiket Isten eleve kárhozatra szánt. Az alapigazság, amely 
mindenkire érvényes: Isten „azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az 
igazság ismeretére jusson.” (1Tim 2:4) Kivétel nélkül mindenkire érvényes 
tehát Isten tökéletes szándéka, de csak azokat tudja ténylegesen fiaivá fogadni, 
akik valóságosan elfogadják Őt Atyjuknak! Mindazok szentek és 
feddhetetlenek lehetnek, akik választásukkal mellette döntenek. A múlt idejű 
igék meggyőzhetik az olvasót arról, hogy minden készen áll az ember számára, 
hogy betöltse Isten által megjelölt rendeltetését! 

Ismét fel kell tennünk a mód- és eszközhatározóra vonatkozó kérdést: hogyan 
lehetünk szentek és feddhetetlenek, Isten fiai, akik az ő dicsőségét 
magasztalják? Ha pontosítjuk a kérdést, a célok is azonnal egységbe forrnak: Ki 
által valósulhat meg mindez? Az erre utaló kifejezések rögtön a célmegjelölés 
után ott szerepelnek az egyes tagmondatokban: szeretet által, Jézus Krisztus 
által, ama Szerelmesben. Ahogyan e három kifejezés egyetlen személyre 
összpontosít, úgy az ember rendeltetése is ugyanoda mutat: Jézusra, aki 
egyedül szent és feddhetetlen, Ő az Isten Fia, aki az Isten kegyelme dicsőségére 
élt a Földön. Mindezt pedig a legelső tagmondat már – rendkívül tömören – 
magában rejti: az Atya megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a 
Krisztusban! Őbenne van elkészítve minden az ember számára! „Aki az ő 
tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon 
ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?” (Róm 8:32) 

Vegyük közelebbről szemügyre a felkínált, határtalan lehetőségeket – hogyan 
tárul fel ez a „minden” a Biblia más részletei alapján! 

„Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, És ti Ő benne 
vagytok beteljesedve…” (Kol 2:9-10). Mit jelenthet vajon az emberi lét 
szempontjából az „istenség egész teljessége” – mi az, amit ebből 
megragadhatunk? Azt olvassuk másutt Jézusról, hogy az Atya dicsőségének 
visszatükröződése, és az ő valóságának képmása. (Zsid 1:3) Vagyis amikor 
Krisztust látjuk – akár a tanítványok idejében kétezer éve Izraelben, de még 
inkább az Ige szavain keresztül – Isten arcát és jellemét láthatjuk meg Fiában, 
aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal (Ján 1:14). 

Amikor Jézus magára vette az emberi lét minden feltételét, egyúttal letette 
mindenhatóságát, mindentudását, örökkévalóságát, halhatatlanságát – tehát 
mindazt, amiben messze felülmúlja teremtményeit, ami szakadékként 
választja el Istent az embertől. De akkor mitől maradt mégis Istenfia, mit 
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őrzött meg magából? Egyetlen dolgot: az isteni jellem tökéletességét – a 
szeretet és az igazságosság maradéktalan, szépséges egyensúlyát – ez jelenti 
az Atya egyszülöttjének dicsőségét: „…a Jézus arcán ragyogó dicsőség az 
önfeláldozó szeretet fénye. A Kálváriáról áradó világosságban látható meg, 
hogy az önmegtagadó szeretet törvény a Föld és a menny számára egyaránt; s 
hogy Isten szívében van a forrása annak a szeretetnek, amely „nem keresi a 
maga hasznát” (1Kor 13:5); és hogy a szelíd, alázatos Jézus a 
megközelíthetetlen világosságban lakozó Atya jellemét mutatta be. Jézusra 
tekintve láthatjuk: „Istenünk dicsősége abban áll, hogy adhat.”7 A szeretet 
parancsolatáról szólva ezt mondta tanítványainak: „Nincs senkiben nagyobb 
szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.” (Ján 15:13) Ő maga 
pedig az ellenségeiért is – nemcsak a barátaiért – megalázó kínhalált halt, hogy 
örök életet adjon mindazoknak, akik arcul köpték, megtagadták, kezeit 
átütötték! Azok veszik majd körül a Bárány trónját, akik egykor loptak, csaltak, 
hazudtak, gyilkoltak – de megbocsáttatott nekik; igazak és szentek lettek, 
bűneikről többé emlékezés nem lesz! Krisztus kereszthalálában a mi halálunk 
is benne foglaltatik: Ő fizette le minden, emberi szívben valaha megfogant aljas 
gondolat, őrült kívánság, tetté érlelődött árulás, gyilkosság, erőszakos 
cselekedet zsoldját, mert a bűn zsoldja a halál. (Róm 6:23) Az ő tiszta, szent 
élete, ártatlan Bárányként kiontott vére lett a mi váltságunk, a felajánlott zálog 
az elveszettekért! 

De hogyan lehet bárki az emberek fiai közül – szent és feddhetetlen? Kizárólag 
úgy, hogy maga Jézus Krisztus szentségre és feddhetetlenségre jutott a bűn 
világában! A Hegyi beszédben felszólította hallgatóságát, hogy „Legyetek azért 
tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5:48) Vajon volt-e ott 
valaki, aki Jézuson kívül előre látta a megvalósítás útját? Ne gondoljuk, hogy 
Krisztusnak könnyebb volt e célt Emberfiaként betölteni, mint bármely földi 
halandónak! Ezt olvassuk róla: „Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és 
esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes 
megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért, Ámbár 
Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet; És 
tökéletességre jutván, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki 
engedelmeskednek.” (Zsid 5:7-9) 

Mit jelent mindez? Kizárólag a hit útját járva jutott engedelmességre és 
tökéletességre – ráadásul kínok, könnyek, fájdalmak közepette, szüntelen 
Atyja erejéért kiáltva! Az ő győzelme azonban azt jelenti, hogy örök üdvösséget 
szerzett minden ember számára: Immár minden kész! Hogyan lehet Krisztus 
tökéletessége, engedelmessége a miénk? Hogyan élhetünk Isten dicsőségének 
magasztalására? Egyetlen út létezik: a hit útja, Jézus Krisztus szívünkbe 
fogadása által. „Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy 

                                                   
7
 White, E.G.: Jézus élete, „Velünk az Isten” c. fejezet 
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Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, Akik nem vérből, sem 
a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.” 
(Ján 1:12-13) Ha Krisztus nem csupán egy történelmi alak, nemcsak a világ 
Megváltója, hanem az én bűneimért meghalt Istenfia, aki győzött minden 
vétek, minden szenny és a halál fölött, aki a szívemben élhet mostantól hit által 
– akkor abban a pillanatban Isten fiává leszek! Istenfiát pedig egyetlen cél 
vezérelte a harminchárom évig tartó földi útja során: „Én dicsőítettelek téged e 
földön: elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál!” (Ján 17:2) Miben állt az Atya 
megdicsőítése? „A vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok 
megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az 
evangélium prédikáltatik.” (Luk 7:22) „Isten dicsősége abban áll, hogy adhat.” 

Az önmagát szétosztó, szüntelen buzgó szeretet kiárasztása, a testi-lelki 
egészség helyreállítása, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember 
felépítése volt Jézus egyetlen feladata a Földön, önmaga halálra adása árán! 
Akikben Istenfia lakozik, azok krisztusi lelkülettel bírnak; az Ő szelíd, 
állhatatos szeretete nyilvánul meg általuk, örök életre buzgó forrás fakad 
belsejükből. Akikben Jézus lakozik, azok ragaszkodnak Atyjukhoz; Lelke által 
az ő ereje és hatalma őrzi őket a bűntől: „Tudjuk, hogy aki Istentől született, 
nem vétkezik.” (1Ján 5:18) Nincs tehát égen-földön nagyobb ajándék, mint 
hogy „… az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és 
kegyességre való… hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek” (2Pét 
1:3-4)! Jézus Krisztusban elrejtve isteni természet részeseivé válunk. Ezt az 
ajándékot akkor tudjuk igazán értékelni, ha önmagunkba nézünk: az ember 
elrejtőzött Isten elől, Jézus Krisztus egy volt az Atyával. Az ember bűnt bűnre 
halmoz, Ő bűnt nem ismert. Mi halottak vagyunk vétkeinkben, Ő örökkévaló 
életet ad nekünk. Mi álnok nyelvű, hazug teremtményekké váltunk, az ő 
szájában hamisság nem találtatott. Az ember szüntelen saját dicsőségét keresi, 
az önfelmagasztalás vágya mozgatja, Ő alázatos volt, és Atyja dicsőségét 
szolgálta. Melyik természetet választjuk? 

Döntésünk túlmutat az itt leélt-megszenvedett pár évtizeden: Ha 
önmagunkhoz ragaszkodunk, igent mondunk az önzés zsarnokságára, amely a 
végső pusztulásba sodorja az emberi civilizációt: „Ma már egyre világosabb, 
hogy ez az út az embernek nem nyújt életcélt, nem ad az életnek értelmet. Sőt, 
önmagunk és a Föld elpusztításához vezethet. A vizeink fertőzöttek, a napfény 
pusztít, a levegő szmogos, a növények is fertőződnek, és az állatok 
mesterséges, gyors tenyésztése nemcsak embertelen állatkínzás, hanem 
húsukat fogyasztásra is lassan alkalmatlanná teszi – ízüket megváltoztatja. 
Minden percben kipusztul egy állatfaj a glóbuszunkon, minden másodpercben 
éhen hal egy ember a harmadik világban, minden huszadik percben meghal 
egy gyermek az USA-ban, amelyiket egy másik gyermek öl meg. A bűnözés, a 
banditizmus, a drog világszerte terjed. A Föld egyik része a népesség 
csökkenése, a másik része a túlszaporodás ellen küzd. A Föld egyik részében 
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egymást irtják, másik részében éhen halnak az emberek. Ugyanakkor a 
gazdagság, a jólét egy szűk, egyre szűkülő rétegnél halmozódik, miközben 
egyre nagyobb rétegek lesüllyednek, tömeges az elszegényedés."8 

Mi változik, ha Jézus Krisztust választjuk? Mi változik akkor, ha a szentség és 
feddhetetlenség ösvényét, az Isten fiainak útját választjuk? Maga Jézus erősíti 
meg számunkra az ígéretet: „Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki az én 
beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem 
megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre.” (Ján 6:47) 
Szívünkben Krisztussal az örökkévalóság már e földi lét keretei között 
megkezdődik számunkra! Az isteni természet részeseként nem elsősorban a 
magunk életét féltjük, hanem a jézusi irgalmassággal átitatva másokat hívunk a 
Vele való szeretetközösségbe. Mi leszünk a követek, akik hirdetik: Jertek el, 
immár minden kész! 

Ez a világ – minden nyomorával – szükségképpen elmúlik, a bűn minden 
nyoma, és mint utolsó ellenség, a halál (1Kor 15:26) is eltöröltetik. Azokra 
pedig, akik Isten fiaivá lettek, csodálatos örökség vár: „Népem békesség 
hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.” (Ésa 32:18) 
„Nem hallatszik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és 
a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsőséget.” (Ésa 60:18) A 
legnagyobb öröm azonban az istenarcúság teljes kibontakozása lesz: „Mi pedig 
az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon 
ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre…” (2Kor 3:18) 

Ezért születtünk e Földre. 

 

GONDOLATOK AZ ÉLET OKÁRÓL, 
CÉLJÁRÓL ÉS ÉRTELMÉRŐL 

 
 
„mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, 
azért terjesztettem reád az én 
irgalmasságomat.” (Jer 31:3) 
 
 

„Aki csupán önmagának él, nem ismeri igazán az 
élet értelmét, örömét és célját. Csak az ismeri 
igazán az életet, aki Istennek és másoknak él.” 
(Spurgeon) 

 
 
                                                   
8
 Polcz Alaine: Ideje a meghalásnak – Bp.: Pont K., 1998. – pp.37-38. 
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„Azok a törvények, amelyek a szív 
tevékenységét irányítják, s a test életáramának 
keringését szabályozzák, annak a hatalmas 
Értelemnek a törvényei, Akinek hatalma van 
minden élőlény felett, mert tőle indul ki 
minden élet. Minden ember csak a vele való 
összhangban találhatja meg igazi 
rendeltetését.” (E. G. White) 
 

„Ábrahám, Izsák, Jákob, a keresztények Istene a 
szeretet és a vigasztalás Istene, aki betölti övéinek 
lelkét és szívét, bensőjükben érezteti velük 
gyarlóságukat és az ő végtelen könyörületességét; 
aki lelkükben egyesül velük, betöltvén azt 
alázatossággal, örömmel, bizodalommal és 
szeretettel; aki képtelenné teszi őket rá, hogy rajta 
kívül bármi célra törekedjenek.” (Blaise Pascal) 

 
„Isten arra teremtett minket, hogy szeressünk 
és szeressenek bennünket.” (Teréz anya) 
 

„…Isten másképp lát minket, mint ahogy mi látjuk 
önmagunkat. Ő a jövőt, a pozitív lehetőségeket látja 
bennünk. Mi pedig gyakran csak az elmulasztott és 
már vissza nem térő nagy lehetőségek lepusztult 
emlékhelyének tekintjük magunkat. Nem merünk 
szembesülni az előttünk álló lehetőségekkel, pedig 
kishitűségünkbe zárt sorsunk ajtaját egy szebb jövő 
feszegeti.” (Simon András) 

 
„Ajándék légy, ki ön-sorsáról mit se tud, 
Ki örömöt nem vár, csak ad.” (Fábri Péter) 
 

„Jézus Krisztus a célja mindennek, ő a középpont, 
amely felé minden törekszik. Aki őt ismeri, az ismeri 
mindennek okát és értelmét.” (Blaise Pascal) 

 
„… véleményem szerint az ember földi 
életének célja, hogy szeresse Istent és 
engedelmeskedjék parancsainak. Tudom, hogy 
ez némi nehézséget jelent azoknak, akik nem 
hisznek Isten létezésében, de úgy gondolom, 
fontolóra kellene venniük ezt a megállapítást, 
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és meg kellene vizsgálniuk az ebből adódó 
következtetéseket is. A kulturális beteljesülés 
vagy az élvezetek halmozása csak másodlagos, 
nem elsődleges célja az embernek.”  
(Colin Clark) 

„Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak 
azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és 
megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.” 
(Albert Schweitzer) 
 

 
„Az ember minden jel szerint arra lett 
teremtve, hogy gondolkodjék. Ebben rejlik 
minden méltósága és minden érdeme. 
Egyetlen kötelessége, hogy helyesen 
gondolkodjék. A rend pedig azt kívánja, hogy 
önmagán, teremtőjén és rendeltetésén kezdje 
a gondolkodást.” (Blaise Pascal) 
 
 

„Önmagunk megtalálásának legjobb módja, ha 
elveszünk mások szolgálatában.”  
(Mahatma Gandhi) 
 
 

„Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, 
elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét 
érettem és az evangéliumért, az megtalálja 
azt.” (Mk 8:35) 
 
 

„Az élet rövid, ezért nincs sok időnk 
megörvendeztetni azok szívét, akik velünk együtt 
utaznak ezen a ködös úton. Siessünk hát szeretni! 
Siessünk kedvesek lenni!” (Henri-Frédéric Amid) 
 
 

Légy bizonyíték: 
a szeretet műve már 
elvégeztetett! 
(bl) 
 
 


