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A VŐLEGÉNY 

Ismered-e Jézus Krisztust, mint Vőlegényedet? Mi a válaszod, ha 

felteszik a kérdést: Mivel különb szerelmesed másokénál? 

Szerelmesem ragyogó és piros, 

tízezer közül is kitűnik. 

Feje színtiszta arany, 

hajfürtjei hullámosak és hollófeketék. 

Szemei, mint a galambok 

a folyóvíz mellett, 

tejben fürödnek, bő víz mellett ülnek. 

Arca, mint a balzsamillatú virágágy, 

melyben illatos növények nőnek. 

Ajkai liliomok, 

melyekről csepegő mirha folyik. 

Kezei aranyhengerek 

topázzal borítva, 

dereka elefántcsontszobor, 

zafírokkal rakva. 

Combjai márványoszlopok 

színarany talapzaton. 

Termete olyan, mint a Libanon, 

pompás, mint a cédrusok. 

Ínye csupa édesség, 

és rajta minden oly kívánatos. 

Ilyen az én szerelmesem, ilyen az én barátom! 

 

(Énekek éneke 5:10-16) 
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MIELŐTT MEGALKOTTALAK, MÁR 

ISMERTELEK… 

z alábbi igeversek nevezetes személyekhez kapcsolódnak, de 

most egy közös jellegzetesség miatt érdemes őket egymás 

után elolvasni – úgy, mintha most találkoznánk velük először. 

Egyetlen részletet se vegyünk természetesnek vagy magától 

értetődőnek! Ha gondosan figyelünk a sorok mögötti, kimondatlan 

részletekre, csodálatos istenkép bontakozik ki előttünk. Ahhoz, hogy 

jól értsük az összefüggéseket, olvassuk el a Bibliából a történeteket a 

maguk teljességében! Itt csak a legfontosabb mozzanatokat emeltük ki 

a közös mondanivaló bemutatására. 

1. Miért hajtottad le fejedet? 

„…Kain haragra gerjedt és fejét lecsüggesztette. És mondta az Úr 

Kainnak: Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztetted le fejedet? 

Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól 

cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása; de te 
uralkodjál rajta.” (1Móz 4:5-7)  

Ádám legidősebb fia nagyon felzaklatott állapotba került Isten – 

látszólag – igazságtalan bánásmódja miatt. Az Úr azonnal reagált, már 

a lehorgasztott fejet is észrevette, de ami még jelentőségteljesebb és 

már-már félelmetes, hogy a lelkében dúló viharral is teljesen tisztában 

volt, s intő szavai Káin elevenébe vágtak. Isten a kimondatlan 

gondolatokat is értette, felismerte a bennük rejlő veszélyt, ezért 

bátorító figyelmeztetést intézett az első Földre született emberhez. 

Időben megadta a kulcsot a megoldáshoz, a fiú azonban továbbra is a 

saját útját járta, amely végül gyilkosságba torkollott. De ami most 

számunkra lényeges: Isten figyelt és válaszolt – még a nem neki 

címzett gondolatokra is! Nem maradhat rejtve előtte sem a jó, sem a 

gonosz gondolatok folyama.  

  

A 
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2. Téged találtalak igaznak egyedül 

„Mondta az Úr Noénak: Menj be te, és egész házad népe a bárkába: 

mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben.”  

(1Móz 7:1)  

Az özönvíz előtti, megromlott világ pusztulása előtt Isten gondosan 

megvizsgált minden egyes életet, minden egyes családot, és a Noéval 

közölt megállapításra jutott. Megrendítő és félelmetes, hogy senki és 

semmi nem kerülte, kerüli el figyelmét. A bizonyára több milliós 

népességből mindössze nyolc ember találtatott méltónak a bárkába 

való bemenetelre, illetve építése során a közelgő ítélet hirdetésére! Ha 

ez igaz volt annak idején, bizonyos lehetsz benne, hogy a te családod 

is Isten látókörében van! 

3. Meghallottam a gyereksírást 

„Felkelt azért Ábrahám jó reggel, és vett kenyeret és egy tömlő vizet, 

és adta Hágárnak, és feltette azt és a gyermeket annak vállára s 

elbocsátotta. Az pedig elment, és bujdosott a Beérseba pusztájában. 

Hogy elfogyott a víz a tömlőből, letette a gyermeket egy bokor alá. És 

elment s leült szemben mintegy nyíllövésnyi távolságra; mert azt 

mondta: Ne lássam, mikor a gyermek meghal! Leült tehát szemben, és 

fölemelte szavát és sírt. Meghallotta pedig Isten a gyermeknek szavát, 

és kiáltott az Isten angyala az égből Hágárnak, és mondta néki: Mi 

lelt téged, Hágár? Ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek 

szavát, ott ahol van! Kelj fel, vedd fel a gyermeket, és viseld gondját, 

mert nagy néppé teszem őt! És megnyitotta Isten az ő szemeit, és látott 

egy vízforrást, odament, és megtöltötte a tömlőt vízzel, és inni adott a 

gyermeknek. És Isten a gyermekkel volt, s az felnövekedett, és a 
pusztában lakott, és íjász lett.” (1Móz 21:17-20)  

Hágár története a hitetlenség és az ezt követő féltékenykedés miatt 

jutott ilyen szomorú végkifejlethez. Ábrahámnak el kellett küldenie a 

háztól az egyiptomi szolgálót Izmaellel, elsőszülött fiával együtt. 

Annak ellenére, hogy a résztvevők közül mindenki hibázott, és egy 

ilyen drasztikus megoldás maradt csak kiútnak, Isten kegyelmes volt: 
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nem csupán Hágár imája, kétségbeesése nem kerülte el figyelmét, de a 

gyermek sírása, nyöszörgése is együttérzésre és munkálkodásra 

indította. Többszörös csodát tett értük: vizet fakasztott a sivatagban, a 

forráshoz vezette az anyát, és eltartotta őket Izmael felnövekedéséig. 

Gyakorlatilag átvállalta Ábrahámtól az általa létrehozott csonka család 

ellátásának terhét. Annak ellenére tette ezt, hogy később Izmael 

elhajolt az Úrtól és leszármazottai Izsák utódainak ellenségeivé váltak. 

A megmenekülés pedig azzal a mozzanattal indulhatott, hogy Isten 

meghallotta a gyermeknek szavát, ott ahol van. Ha ez ott és akkor igaz 

volt, vajon azóta romlottak a Mindenható képességei és érzékszervei?  

4. Név szerint ismerlek 

„Mondta azért az Úr Mózesnek: Megteszem ezt is, amit kívántál; mert 

kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged.”  

(2Móz 33:17) 

Ennél csodálatosabb szavakat aligha hallhatott ember Isten szájából! 

Az Úr válaszából kiderül, nem ez az első kérés, amit örömmel teljesít 

Mózes kívánságai közül, az indoklás pedig különösen szívet 

melengető: Kedves vagy előttem és név szerint ismerlek téged… Akár 

az irigység is feltámadhat az olvasó szívében, ahogyan Mirjam és 

Áron is belesétált ebbe a csapdába. Az Úr kénytelen volt nyilvánosan 

tisztázni ezt a kérdést, és válasza ellen nem volt mit felhozni: 

„Szemtől szembe szólok ő vele, és nyilvánvaló látásban; nem 

homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja.” 

(4Móz 12:8) Az indok Mózes ragaszkodása, hűsége, önmegtagadása 

volt. Testvérei jellemgyengeségei más helyzetekben egyértelműen 

kiderültek (ld. aranyborjú – 2Móz 32. fejezet). Nem arról van szó 

tehát, hogy Isten bárkivel részrehajló módon kivételezne – az ember 

maga alkalmatlan a színről színre való találkozásra. Annak ellenére, 

hogy ez Isten szíve leghőbb vágya, mégsem teheti meg minden 

esetben. Előre látja és tiszteletben tartja döntéseinket, amelyek nem 

egy esetben elválasztanak Tőle. Mózes – talán egy eset kivételével – 

mindig jól döntött. Hitben választott. Így Isten is választhatta őt. 

Nekünk sem kell féltékenykednünk rá! Jézus Krisztus hatalmas 

ígérettel bátorítja gyermekeit; nem járunk rosszabbul, mint a vízből 
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kihúzott férfiú: „akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem 

azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.” (Ján 14:13) S ez az Atya 

részéről név szerint való ismereten alapul. Jézus nevét maga Isten 

választotta, amely azt jelenti: Isten a szabadító. E néven kívül nincs 

más, amely megtartást és meghallgatást biztosíthatna számunkra. 

Dicsőség Neki ezért! 

5. Láttalak, amikor sírtál 

„…így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam 

imádságodat, láttam könnyeidet, íme, még napjaidhoz tizenöt 

esztendőt adok.” (Ésa 38:5) 

Ezékiás király Ésaiás próféta szájából hallotta a váratlanul érkező 

ítéletet: halálos betegség támadt a testében és estére bevégződik élete. 

A király, emberileg teljesen érthető módon, összeroppanva könyörgött 

a megmaradásért. A próféta még haza sem ért, már fordulhatott vissza 

a bátorító üzenettel, amely megint csak a figyelő, látó, halló, gondosan 

mérlegelő Istenről tanúskodik. Kinyilvánította, hogy figyelemmel 

követte és követi a júdabeli király minden szavát, minden sóhaját, sőt, 

még a könnyeit is számon tartja! Nem hagyja hidegen kérlelése és 

megindítja bánata. Bár a döntésnek sok negatív következménye lett, 

ha arra gondolunk, mit jelentett Manassé uralkodása az ország 

számára, a végtelenül bölcs Isten mégis másfél évtizeddel 

meghosszabbítja a király életét. (Érdemes elolvasnunk a történet 

előzményét és folytatását is: Ésaiás jó híre Ezékiás számára – egyúttal 

saját halálos ítélete is volt. Ha ugyanis nem születik meg a 

kegyelemből kapott tizenöt év alatt fia, Manassé, talán a próféta élete 

sem erőszakos módon ér véget.) Mindenesetre az Úr látja az ágyban 

fekvő betegeket és hallja sírásukat – ma is… 

6. Szolgámul választottalak 

„Szólt pedig az Úr nekem, mondván: Mielőtt az anyaméhben 

megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, 

megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.” (Jer 1:5) 
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A Jeremiás próféta elhívását megörökítő szavak a legnagyobb 

figyelemről, a gondoskodó szeretetről, a kiválasztásról, az Isten által 

kijelölt szolgálatról szólnak. Ez a szeretet azonban nem a két ivarsejt 

találkozásakor született meg az Úr szívében egy teremtménye iránt, 

hanem épp fordítva: a végtelen szeretet szülte a teremtmények létének 

gondolatát is. A fenti ige isteni távlatokban szemlélteti az életet, s az 

egész földi történelmet. Az Úr Jeremiás sorsát jó előre beleszőtte a 

megváltás történetébe, kiválasztotta számára a helyet és az időt – de 

mégsem kényszerítette, hanem képessé tette őt a megbízatás 

betöltésére. Talán e fiatalember szenvedett legtöbbet feladata 

teljesítése közben, mégis – egész élete Isten megerősítő kegyelméről 

szólt, amely az Úrnak minden részletet pontosan átlátó és átható, 

jóságos emberismeretén alapult. A történelem szövetében 

mindenkinek megvan a maga helye, szála, amelyet kizárólag Isten tud 

– a rá váró feladatokkal, s nem utolsósorban az ahhoz szükséges 

kegyelemmel együtt. Nem biztos, hogy próféta leszel, de 

megbízatásod biztosan van Attól, aki a legjobban ismer… 

7. Imád legelső szavai megindítottak 

„És még szóltam és imádkoztam, és vallást tettem az én bűnömről, és 

az én népemnek, az Izráelnek bűnéről; és esedezésemet az Úr elé, az 

én Istenem elé terjesztettem az én Istenemnek szent hegyéért. Én még 

az imádságot mondtam, mikor ama férfiú, Gábriel, akit elébb a 

látomásban láttam, sebességgel repülvén, megérintett engem az esti 

áldozat idején. És értésemre adta, és szólt nékem és mondta: Dániel, 

most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén 

egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem; mert te kedves 

vagy” (Dán 9:21-23) 

Dániel történetének részlete az azonnali meghallgattatásról győzi meg 

az olvasót. Ahogyan felhangzik az alázatos, bűnbánattal teli 

könyörgés, Isten parancsot ad a mennyei trónteremben, majd útnak 

indul Gábriel, a követ, hogy válaszoljon Babilon második emberének. 

Bár felmérhetetlenül messze az ég a Földtől, Isten mégsem késlekedik 

választ küldeni hatalmas erejű angyala által. Üzenete személyre szóló, 

bátorító indoklással kezdődik: kedves vagy a Teremtő szemében… 
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Micsoda figyelem és gondoskodás árad a töprengő, a próféciákat 

megfejteni képtelen ember felé! Noha ezerszer ezren és tízezerszer 

tízezren állnak a világegyetem Urának trónja körül, akik soha nem 

szűnnek énekükkel dicsérni Őt – Isten mégis meghallja a Földről 

felszálló, gyarló emberi könyörgést is: „Mert így szól a magasságos és 

felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és 

szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy 

megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek 
szívét.” (Ésa 57:15) 

8. Olvasok gondolataidban 

„Mikor pedig ezeket magában elgondolta: íme, az Úrnak angyala 

álomban megjelent neki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj 

magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, 
a Szent Lélektől van az!” (Mt 1:20) 

József, az eljövendő Messiás nevelőapja azokon a különös dolgokon 

töprengett, amelyek velük történtek. Nem szólt gondolatairól még 

menyasszonyának, Máriának sem. A legtapintatosabban és 

legszeretetteljesebben, a botrányt elkerülve akart eljárni, és végül 

megszületett benne egy terv a fiatal lány elbocsátásáról. Isten azonban 

közbelépett, angyalt küldött, hogy szót emeljen a ki sem mondott 

szándék módosítása érdekében. Bátorító üzenetet bízott a követre, 

olyan hírt, amely a világegyetem megmentésének sarokkövét tárta fel: 

Istenember születik majd – éppen attól a szűztől, aki az ő felesége 

lesz! (Vegyük észre, hogy az angyal pontos helyismerettel 

rendelkezett, tisztában volt József származásával és szándékaival.) 

Isten megerősítette Józsefet eredeti elhatározásában, a házasságban: 

biztosította arról, hogy a kiválasztott nő méltó a férfi szeretetére, 

szerelmére, tiszteletére – sőt, rendkívüli feladatot nyert az Úrtól, mert 

ő lesz az, aki által beteljesedhet a Megváltóra vonatkozó prófécia! S 

mindez a néma, bizonyára lelki gyötrelmekkel kísért töprengésre adott 

isteni válaszból derül ki. Ékes bizonyíték e részlet arra nézve, hogy 

„ami lelketekben készül, tudom” – mondja az Úr. Adjunk teret és 

lehetőséget szándékaink megvalósítása előtt az isteni beavatkozásnak, 

mert hátha Ő jobban tudja… 
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9. Láttalak leborulni 

„Látta Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és mondta ő róla: Íme, egy 

igazi izráelita, akiben hamisság nincsen. Mondta neki Nátánael: 

Honnan ismersz engem? Felelt Jézus és mondta neki: Mielőtt hívott 
téged Fülöp, láttalak, amint a fügefa alatt voltál.” (Ján 1:49-51) 

Micsoda szavakkal fogadta a Mester a hozzá közeledő, kétségekkel 

küzdő gyermekét! Egyetlen másik tanítványáról sem nyilatkozott 

hasonló módon. Az elismerés hangján, pár szóval megvilágította a 

Benne rejlő isteni bölcsesség mélységeit. Tanúságát adta a távolról is 

nagy figyelemmel követő szeretetnek, a személyes ismeretnek. Tudott 

a fügefa alatt elmondott kérésekről és kérdésekről, és a mindenki más 

számára érthetetlen fogadtatás a legmeggyőzőbb bizonyíték volt 

Nátánáel számára Jézus messiási mivolta felől. Hányszor és hányan 

vádolták már Istent néma közönnyel és azzal, hogy nem hallgatja meg 

gyermekeit! Pedig nemcsak hallgat, de lát, ért és figyel, válaszol és 

cselekszik! Nekünk ellenben szigorúan tilos elsődlegesen 

érzékszerveinkre támaszkodni a Mindenható vonatkozásában. Ez a 

történet is megerősítésül szolgál: a leendő tanítványnak, Nátánáelnek 

halvány sejtése sem volt arról, hogy Jézus vonzza őt, figyelemmel 

követi minden mozdulatát, néma mérlegeléseit – csak akkor kezdett 

benne bízni, amikor dicsérő szavait meghallotta. Pedig a szeretet, a 

figyelem ott volt már valóságos módon régóta, anélkül azonban, hogy 

Fülöp barátja érzékelte volna. Bizonyos lehetsz benne, hogy 

bárhonnan száll néma könyörgésed Isten felé, nem oly süket az Ő füle, 

hogy meg ne hallaná… 

10. Ismerem haragodat 

„Ülésedet, kimentedet, bejöttödet tudom, és ellenem való haragodat. 

Ellenem való haragodért, és mert kevélységed fülembe jutott, vetem 

orrodba horgomat és szádba zabolámat, és visszaviszlek az úton, 
amelyen jöttél!” (Ésa 37:28-29) 

Már Káin esetében is láttuk, hogy nemcsak az Istent szeretők szíve 

nyitott könyv előtte, de a lázadók sem rejthetik el szándékaikat. Ezen 
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ige szerint egyetlen mozdulat sem marad rejtve Isten szemei előtt. Az 

asszír király, Szanhérib sorsa ebben az Ézsaiás próféta által küldött 

üzenetben pecsételődött meg. Bár még semmi nem utalt arra, hogy a 

hatalmas seregek hamarosan elvonulnak a bekerített Jeruzsálem falai 

alól, a következő éjszakán kegyetlen valósággá válik az ítélet. 

Olvassuk el a történet befejezését, hogyan alázta meg az Úr a 

kegyetlen és kevély uralkodót lázadása miatt! Nincs olyan földi 

birodalom, hatalom és erő, amely ellenállhatna neki vagy 

szembeszállhatna vele, meghiúsíthatná szándékait: „ Íme, a népek, 

mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben, 

olyanoknak tekinti őket; íme, a szigeteket, mint kis port emeli föl! 

Minden népek semmik Ő előtte, a semmiségnél és ürességnél 

alábbvalóknak tartja őket. Ül a föld kereksége fölött, amelynek lakói 

mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és 

kifeszíti, mint a sátort…” (Ésa 40:15.17.22) Ma sincs olyan 

birodalom, titkosszolgálat, fegyveres erő vagy földi hatalom, 

amelynek ereje meghaladná az Úr erejét, nincs olyan hadmozdulat, 

amelynek megakadályozása nehézségekbe ütközne számára. Minden 

történelmi folyamaton rajta tartja szemét és kezét. 

11. Ami lelketekben készül, tudom 

„És íme, némelyek az írástudók közül mondták magukban: Ez 

káromlást szól. És Jézus, látva az ő gondolataikat, mondta: Miért 
gondoltok gonoszt a ti szívetekben?” (Mt 9:3-4) 

Nem volt szükség szavakra, hogy Jézus földi szolgálata során 

pontosan olvasson egy vagy akár egyszerre több ember ítéleteiben, 

indulataiban. Tisztán látta, milyen utat járnak be gondolataik. Ezért 

olvasunk gyakran az evangéliumokban első szempillantásra nehezen 

érthető párbeszédeket – Ő ugyanis nem a gyakran álcázó-elleplező 

szavakra, hízelgésekre vagy hazugságokra felelt, hanem az igazi 

kérdésekre, kételyekre válaszolt. Itt is – a béna ember meggyógyítása 

kapcsán – egyértelműen és azonnal rámutatott a gonoszság jelenlétére, 

de ítélet és megalázás helyett az írástudók meggyőzésének további 

útjait kereste. 
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12. Tudom a te dolgaidat 

Ez a mondat egymást követően hétszer fordul elő a Jelenések könyve 

elején található hét levélben, amelyek egy-egy korszak Istenhez 

hűséges gyermekeihez szólnak: 

- Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy 

a gonoszokat nem szenvedheted… (Jel 2:2) 

- Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de 

gazdag vagy)… (Jel 2:9) 

- Tudom a te dolgaidat, és hogy hol laksz, ahol a Sátán trónja 

van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad 

meg… (Jel 2:13) 

- Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet 

és tűrésedet, és hogy a te utóbbi cselekedeteid többek az 

elsőnél… (Jel 2:19) 

- Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy  

(Jel 3:1) 

- Tudom a te dolgaidat, (Íme, adtam eléd egy nyitott ajtót, amelyet 

senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én 

beszédemet… (Jel 3:8) 

- Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév… 

(Jel 3:15) 

Nemcsak egyéni szinten, hanem közösségek esetében is igaz tehát: 

Isten figyelme mindenre és mindenkire kiterjed. Valójában nincs 

olyan hely, történés vagy személy, aki „Isten háta mögött” létezhetne! 

Az Úr nem csupán passzív megfigyelő; nem igaz, amit Madách írt: „A 

gép forog, az alkotó pihen”! Az ember akaratát, szándékait mindig 

figyelembe véve uralja az egyéni és történelmi eseményeket, hogy 

végül eljuttassa a tökéletes végkifejletig a bűn megoldásának tervét. 

Elgondolásaiban és szívében központi helyet foglalnak el az Őt félő, 

bár tökéletlen közösségek – a fenti részletek is bizonyítják, hogy 

kitüntetett mennyei figyelem és szolgálat veszi körül Krisztus 

mindenkori egyházát. 
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13. Az égből letekint 

„Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről 

lenéz a föld minden lakosára. Ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja 

minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem 

menekül meg nagy erejével; Megcsal a ló a szabadításban, nagy 

erejével sem ment meg. Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő 

kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az 
éhségben is eltartsa őket.” (Zsolt 33:13-15) 

Dávid zsoltára alapján teljesen egyértelmű, hogy mint teremtmények, 

„átlátszóak” vagyunk Isten, a teremtő előtt. Semmi és senki nem 

kerüli el figyelmét, nincs olyan gondolat vagy hadmozdulat, amivel ki 

lehetne cselezni, be lehetne csapni Őt. Akár bízik benne valaki, akár 

nem, szemei hatósugarából lehetetlen kikerülni. Ugyanakkor hatalmas 

örömhír: aki Belé veti bizalmát, az már tudhatja, hogy biztonságban 

van! A szemmel tartás egyben megmentést és kitartó gondoskodást, 

vagyis magát az életet jelenti. 

14. Megvizsgáltál és ismersz 

„Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és 

felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre 

ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, 

immár egészen érted azt, Uram! Elől és hátul körülzártál engem, és 

fölöttem tartod kezedet. Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem 

érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől és a te orcád elől hova 

fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba ⁄a sírba⁄ vetek 

ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger 

túlsó szélére szállnék: Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb 

kezed fogna engem. Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít 

engem és a világosság körülöttem éjszaka lesz, A sötétség sem borít el 

előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan, mint a 

világosság. Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám 

méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél! 

Csodálatosak a te cselekedeteid! Jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt 

elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és 
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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 139:1-16) 

Ez a csodálatos himnusz az Atya végtelen bölcsességét és az emberről 

való gondoskodását magasztalja. Nincs tér, nincs idő, nincs egyetlen 

rezdülés sem, amely elkerülhetné figyelmét, meghaladná hatalmát és 

cselekvő szeretetét. Az élet Ura lát, hall, figyel, takargat, körülvesz, 

tart és vezet – kívánhat-e ember ennél többet? A tökéletes, ugyanakkor 

számunkra felfoghatatlan erővel és bölcsességgel párosuló szeretet 

gyöngéd ábrázolása ez a zsoltár. Csak egy apró részlet: az ultrahangos 

vizsgálat feltalálásáig nem volt lehetőség a méhen belüli fejlődés 

nyomon követésére – de még így is vannak tévedések, akár a baba 

nemének megállapítása terén is. Isten ezen találmányok nélkül is jól 

elboldogult már ezer évekkel ezelőtt, mert „nincsen oly teremtmény, 

amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és 
leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk.” (Zsid 4:13) 

Természetesen azonnal felmerül a kérdés, ha ez így van – akkor miért 

ér engem mégis annyi baj és gyötrelem? A válasz erre Dávid 

élettörténete: az az ember, akiben a fenti himnusz megfogalmazódott, 

közel tizenöt évig menekült, bujdosott egy félőrült király elől, s 

közben elveszítette családját, otthonát, sok jó barátját, közöttük a 

legjobbat is, többször éhezett – ennek ellenére nagyon ritkán jutott 

olyan mélységbe, hogy kételkedett volna Isten iránta való 

jóakaratában és szeretetében. E nehézségek tették őt a hit emberévé, 

faragták és formálták Isten szíve szerint való férfiúvá. Az a tény, hogy 

Isten ismer téged és engem, nem egyenlő a kényelmes és gondtalan 

élettel. Egyet jelent azonban azzal a mindenható törekvéssel, hogy a 

legtöbbet és legjobbat adja neked, és a legtöbbet és legjobbat ábrázolja 

ki benned.  

Még Dávidnál is tökéletesebb példa Jézus Krisztus élete: Ő az, akinek 

soha nem kellett félelemmel gondolnia Atyjára, hiszen mindvégig 

szent maradt. Azonban „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 
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engedelmességet; És tökéletességre jutván, örök üdvösség szerzője lett 

mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek, Neveztetvén az 

Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak.” (Zsid 5:8-10) Ő, 

aki tökéletes volt Istenfiaként, tökéletessé formálódott a szenvedés 

kohójában Emberfiaként – értünk.  

15. Keresi az Őt szeretőket 

A fenti igék, történetek alapján egyértelmű, hogy „az igaz Isten 

vizsgálja meg a szíveket és veséket” (Zsolt 7:10). De vajon mihez kezd 

ezzel – az emberek számára már-már nyomasztóan pontos és 

tévedhetetlen rálátással, nemcsak az események, hanem az emberi 

gondolatok nyomon követésével? Mit kezd egy végtelen hatalmú Isten 

a teremtményeiről való tudásával? Egészen könnyen visszaélhetne 

vele, hiszen ki állíthatná meg tervei kivitelében? De Isten, aki 

Atyánkká lett Fiában, maga a jóság: 

„Az Úr szemei forognak az egész Földön, hogy hatalmát megmutassa 

azokhoz, akik hozzá teljes szívvel ragaszkodnak.” (2Krón 6:9) 

Ahogyan többek között Noé esete példázza, az Úr azért tekinti át újra 

és újra a Földet, hogy hatalmát kinyilváníthassa – de nem a pusztítás 

érdekében, hanem hogy az Őt szeretőket megáldhassa, dicsőségét 

rajtuk és általuk felragyogtassa a világ előtt.  

„akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és 

hallgatott, és egy emlékkönyv íratott előtte azoknak, akik félik az Urat 
és becsülik az ő nevét.” (Mal 3:16) 

A mennyei angyalok megörökítik azok sorsát, tetteit, akik az Isten 

iránti szeretettől vezérelt életet élnek és éltek a Földön. Senki útja, 

szeretete nem vész a feledés homályába, mindenkit számon tart az Úr 

kegyelme! 

„De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és 

igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres 

imádóiul.” (Ján 4:23) 
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Isten keresi azokat, akik azon az egyetlen úton közelítik meg Őt, 

amelyen valóban el is lehet hozzá jutni. Sőt, maga az Atya mutatta 

meg ezt az utat az emberiség számára! Jézus, aki Krisztussá, azaz 

Megváltóvá lett értünk, Lelkét és igazságát önti azokra, akik kérik 

tőle. Ez az ige azt (is) hangsúlyozza, hogy Isten szívében vágy ég földi 

gyermekei után, szeretné, ha mindnyájan szeretnénk Őt, életünk 

Forrását. Szeretné, ha bíznánk Benne, aki már születésünk előtt 

reménykedett abban, hogy egy napon majd megszólítjuk, megtaláljuk 

és életre szólóan szívünkbe zárjuk Őt… 

„Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; 

most rész szerint van bennem ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, 
ahogyan én is megismertettem.” (1Kor 13:12) 

Az örökkévalóságban jön majd el az a pillanat, amikor végre mi is 

eljutunk arra az ismeretre, amely Istenben lakozik teremtményeivel 

kapcsolatban. Egyszer majd mi is olyan mélyen fogjuk Őt ismerni, 

ahogyan Ő minket! Ez szinte felfoghatatlan ígéret! Egyelőre azonban 

ez életünk legnagyobb hiánya… 

Jézus egyenként ismer mindannyiunkat, s gyengeségeink 

szánalomra és irgalomra indítják. Név szerint ismer 

bennünket. Tudja, melyik házban élünk, s minden ott 

lakót számon tart. Időről időre utasítja szolgáit, hogy 

menjenek el egy város bizonyos utcájába, egy házba, és 

keressék meg egyik juhát. 

Jézus olyan tökéletesen ismer minden egyes lelket, 

mintha az az ember lenne az egyetlen, akiért 

kereszthalált halt. Mindenki nyomorúsága fájdalommal 

tölti el szívét. A segélykiáltás eljut a Megváltó fülébe. Ő 

azért jött, hogy minden embert magához vonzzon. 

Mindenkivel úgy törődik, mintha más nem is volna a 

Föld színén.  

E. G. White: Jézus élete 
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NINCS ISTENNEK ISMERETE A FÖLDÖN 

1. Nem ismeritek 

„Nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a Földön.” 

(Hós 4:1)  

z előzőekben azt láttuk, hogy a mindenható és örökkévaló Úr 

tökéletes ismerője keze alkotásainak, és a Szentírás 

bizonyságul szolgál arra nézve, hogy nem hagyja hidegen 

mindaz, amit tapasztal. Tökéletesen lát, hall, cselekszik – annak 

ellenére, hogy sokan azzal vádolják, nem tesz semmit; sőt, Ő a forrása 

a borzalmaknak is. E szemrehányások csakis azért fordulhatnak elő, 

mert ma is igaz a próféta által megfogalmazott kórkép: sem az 

igazság, sem a szeretet nem uralkodhatott eddig korlátlanul a Földön 

(Ádám engedetlensége óta), különösen abban az isteni egységben és 

teljességben, ahogyan azt Jézus Krisztus bemutatta. Az emberi 

természet két véglet között hányódik: vagy a kérlelhetetlen, ráadásul 

sokszor csak vélt igazságot érvényesíti tűzzel-vassal, vagy pedig az 

igazság rovására, annak csorbításával kedvez valaki(k)nek, az 

úgynevezett szeretet jegyében. Ez csak még jobban megerősíti a fenti 

tétel igazát. Hóseás szerint azonban e hiányok csupán 

következmények, mert a végső oka minden romlásnak: nem ismerjük 

Istent. Mivel az Ő lénye az igazság és a szeretet hibátlan foglalata, 

ezért szükségszerű, hogy istenismeret híján egyik érték sem képes 

létezni. 

„Tévelyegtek, mert nem ismeritek az Írásokat, sem Isten hatalmát.” 

(Mt 22:29) 

Minden tévelygés, hamis eszme és tanítás, erőszak, háború oda 

vezethető vissza, hogy az emberiség, még vezetői és tanítói is, 

sötétségben vesztegelnek. A legfontosabb tudás, amely az igazi és 

egyetemes boldogság forrása lehetne, az a Mindenható által küldött 

Szentírásban, és azon keresztül mennyei Atyánk szeretetének, 

hatalmának ismeretében gyökerezik. Nagyon szomorú, hogy Jézus 

Krisztus e kemény szavakat éppen a kiválasztott nép írástudóihoz 

intézte. De még tragikusabb, hogy a világ állapotát szemügyre véve 

A 
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ma is ugyanúgy igaz! Hol vannak Isten igazi ismerői, akik az Ő 

hatalmát közvetítik a gonoszságban fuldoklók felé?! 

2. Megismertetem velük magamat 

„az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz 
Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Ján 17:3) 

„Mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem 

mehet az Atyához, hanemha én általam. Ha megismertetek volna 

engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva 
ismeritek őt, és láttátok őt.” (Ján 14:7) 

Az egyetlen megoldás, amely visszavezetheti az emberiséget az 

elveszített Édenbe, az örökkévalóság gyümölcsét termő fához, az Isten 

megismerésének útja. De hogyan is tudunk kitörni a sötétség és a 

homály, az elveszettség állapotából? Hogyan tudnánk elérni az 

elérhetetlent, megismerni az Örökkévalót? Minden erőlködésünk 

kudarcra van ítélve – hiszen az ember magától még arra sem képes, 

hogy helyes látleletet állítson fel saját állapotáról.  

Isteni segítség kell az igaz istenismeret megszerzéséhez is. Ő maga 

támasztott hiányt bennünk, és Ő az, aki meglátogatott és 

megszabadított minket a bénult, halálra szánt állapotból. Elküldte Fiát, 

„aki az Ő dicsőségének visszatükröződése, az ő valóságának 

képmása.” (Zsid 1:3) Az Atya Jézus által egészen közel vonta 

magához az embert annak érdekében, hogy ne csak Ő ismerjen 

minket, hanem mi is Őt. Már a teremtés előtt elhatározta, hogy 

meghozza a legnagyobb áldozatot bárkiért, aki eltávolodik tőle.  

2.1. Megismertetem velük kezemet 

„Megismertetem velük az én kezemet és hatalmamat, és megtudják, 

hogy az Úr az én nevem.” (Jer 16:21) 

Maga a mindenható és örökkévaló uralkodó jelentette ki, hogy 

megoldást talált a halálos probléma orvoslására. Isten nem 

ismeretének hiánya ugyanis végzetes az ember – és minden 
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teremtmény számára. Lényegében egyenlő az élet forrásától való 

elszakítottsággal, a halandósággal, a végleges pusztulással. A Jeremiás 

próféta által közvetített igében a kéz a cselekvés, az erő, a hatalom, a 

teremtés jelképe. Azt mondhatjuk, Isten Jézus kezén keresztül 

mutatkozott be a legteljesebben számunkra. Olvassuk el az 

evangéliumokat ebből a szempontból! Mit tapasztalhatunk? A 

gyermek Jézus keze örömmel tárult ki szülei felé, és soha nem nyúlt 

tiltott dolgok után. A názáreti ács tökéletes munkát végzett szerszámai 

segítségével. A Megváltó karjaiba vette és megáldotta a gyerekeket, 

fölemelte a bénákat, fölegyenesítette a meggörnyedteket, fölsegítette a 

lázas betegeket, a haldoklókat és a halottakat, kiemelte a hullámok 

közül a fuldoklót, megérintette a leprást, megkente a vakok szemeit, 

megtörte és megszaporította a kenyeret. Hajnalonként az ég felé nyílt 

mennyei erőért és szeretetért. A Golgotán önként kinyitotta tenyerét a 

hatalmas szögek előtt: „Sugárzó karok irgalma megszakadó szívet 

ölel.” (Georg Trakl, osztrák költő e sorai látni engedik, hogy ő valamit 

megsejtett ebből a csodából.) Három nappal később a tanítványok 

megtapogathatták kezeit. Minket is hív: Gyere közelebb, megnézheted 

sebeimet! Érted és miattad történt! Az emmausi tanítványok a kenyér 

megtöréséről ismerték fel a velük vacsorázó Mestert… Földi élete 

utolsó pillanataiban Jézus áldón terjesztette ki kezeit az itt maradók 

felé, kiárasztva rájuk életét, szeretetét. Most pedig, a mennyei 

szentélyben ugyancsak kitárja kezeit, mint egyetlen és tökéletes 

Közbenjáró: vére az élet forrása számunkra. Ilyen az Isten: be- és 

elfogadó, gyógyító, tápláló, fölemelő, ki- és megmentő, életet adó…  

Krisztus keze a bizonyíték, hogy ereje és hatalma megtörhetetlen 

jóságából fakad, s ez a jóság utánad vágyakozik. Ismered Őt? Hívása 

még mindig érvényes: „Egész napon át kiterjesztem kezeimet az 

engedetlenkedő és ellentmondó nép felé…” (Róm 10:21) 

3. Törekedjük megismerni! 

Mi is lehetne a méltó válasz erre az isteni közeledésre? Csak egyetlen 

értelmes felelet létezik: 
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„Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat! Az ő kijövetele 

bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői 
eső, amely megáztatja a földet.” (Hós 6:3) 

A próféta szavai szerint bizonyosság, hogy közeledésünket 

találkozással, megismerkedéssel jutalmazza az Úr. Amilyen 

mértékben számíthatunk arra, hogy reggelente felkel a Nap, annyira 

bízhatunk a Vele szerzett, örömteli tapasztalatban. Ez az egyik 

legszebb ige, amely az Isten látogatását bemutatja: üdítő, életfakasztó 

esőként öntözi meg a szomjas, kiszáradt, megkeményedett szíveket… 

4. A megismerés különös útjai 

Minden egyes emberi élet különleges, egyedi. Isten kimeríthetetlen 

bölcsessége számára azonban nem jelent megoldhatatlan feladatot, 

hogyan közelítsen a legkülönbözőbb korú, rangú, képességű, kultúrájú 

emberek felé. Tudja, hogyan ismertesse meg önmagát, tárja fel útjait 

és szándékait előttünk. A Biblia minden egyes szereplője sajátos utat 

járt be e tekintetben. Csupán kettőt emelünk most ki ennek 

ábrázolására, egyet az Ó-, egyet pedig az Újszövetségből. 

4.1. Kivetnek téged 

„Néked szól, ó Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett tőled. És 

kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a 

lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek, és hét idő múlik el 

feletted, amíg megismered, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek 
birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja.” (Dán 4:29) 

Nabukodonozor vagy Nabukadneccár király a történelem egyik 

leghatalmasabb uralkodója volt a Babiloni birodalom élén. Dániel és a 

többi, Izraelből elhurcolt fogoly révén Isten fényt árasztott rá több 

alkalommal is, hogy a pogányság bálványaitól elfordulva megismerje 

a történelem igazi Urát. Öntelt és gőgös, indulatos lelkét azonban a 

többszöri figyelmeztetés sem tudta megváltoztatni, alázatra késztetni. 

Amíg saját magát tartotta – szó szerint – a világ középpontjának, 

minden hatalom birtokosának, Isten nem tudta használni. Ezért 



19 
 

különös, de kegyelemmel vegyített megaláztatás lett osztályrésze: hét 

esztendeig állatként élt az általa építtetett palota kertjében – egészen 

addig a pillanatig, amíg végre az égre feltekintve megalázta magát és 

elismerte, hogy valóban létezik egy felette álló hatalom, egy 

személyes és felséges Isten, aki minden földi királyság létrehozója és 

fenntartója. Ő az, aki dönt királyokat és tesz királyokat. A különös 

betegség vagy csapás ideje alatt – és ez a kimondhatatlan kegyelem – 

senki nem tört Nabukodonozor trónjára, nem fosztották meg őt 

véglegesen hatalmától, nem ölték meg, hanem a fel-, meg- és 

elismerés pillanatai után visszanyerhette korábbi rangját. 

Gyakorlatilag ott folytatta az uralkodást, ahol kivették kezéből a 

jogart. Ekkor azonban már egy másik, kétszeresen is újjászületett 

ember ült a trónra: 

„Abban az időben visszatért az én értelmem, és országom dicsőségére 

az én ékességem, és méltóságom is visszatért hozzám, és az én 

tanácsosaim és főembereim fölkerestek engem, és visszahelyeztettem 

az én országomba, és rendkívüli nagyság adatott nékem. Most azért 

én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei 

királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő útjai ítélet, és azokat, 

akik kevélységben járnak, megalázhatja.” (Dán 4:34) 

4.2. Ismerd meg az ő akaratát! 

A másik személy, aki ugyancsak különös úton jutott el a találkozásig, 

a tarsusi Saul volt. Noha azt hitte magáról, az egyedül igaz Istent 

szolgálja buzgó farizeusként, és neki tetsző dolgot tesz, amikor üldözi 

a názáreti Jézus követőit, az Úr váratlanul megállította. A déli napnál 

nagyobb fényességben kénytelen volt szembenézni az általa üldözött 

Krisztussal: 

„A mi atyáinknak Istene kiválasztott téged, hogy megismerd az ő 

akaratát, és meglásd amaz Igazat és szót hallj az ő szájából.”  

(Csel 22:14) 

A „magas lóról” leesve, majd a találkozás után megvakulva 

rádöbbent, hogy eddig valójában nem ismerte „színről színre” Istent. 

Saját vallásos gyakorlata nemcsak eltakarta, de el is torzította előtte az 



20 
 

Úr arcát. A damaszkuszi úton szembesült saját útjainak 

hiábavalóságával, sötétségével és tudatlanságával; ugyanakkor 

megértette Isten rá vonatkozó akaratát is. Ez az élmény nyitánya volt a 

valódi istenismeret hatalmas növekedésének, s egyúttal az emberiség 

megtérítése érdekében végzett hatalmas munkának. A Pállá lett Saulus 

életéből világosan kitűnik, az Úr valóra váltotta ígéretét: láthatta amaz 

Igazat, a hatalommal teljes, élő Krisztust és többször is szót hallott az 

Ő szájából, amelyet aztán személyesen vagy levélben továbbadott az 

általa alapított gyülekezeteknek. 

A fenti ige valamilyen szinten minden egyes emberre igaz: Isten 

mindenki esetében vágyakozik arra, hogy megismerjük akaratát, 

személyesen találkozzunk Fiával és halljuk szavait. Ahogyan Pál 

életében gyökeres változások történtek, ugyanez várható nálunk is… 

Bár a két példában az egyik pogány, a másik az „igaz” vallás követője 

volt, az út mégis ugyanaz. Mindkét történet az emberi vakság és gőg 

porba hullásáról, majd az Istennel történő találkozás, megismerkedés 

után az Úr dicsőségének felragyogásáról szól. Az alázat az 

istenismeret felé vezető lépések egyike. Minél kisebbek vagyunk, 

annál nagyobb teret hódíthat meg bennünk és körülöttünk a végtelen 

Jóság! 

5. Tökéletes eggyé válás 

„megismeritek az igazságot és az igazság szabadokká tesz titeket.” 
(Ján 14:7) 

Jézus ígérete mindazoknak szól, akik szeretnék az Istent valóban 

megismerni – nem mások elmondása, nem tantételek vagy dogmák 

által, hanem személyesen. Az Igazság ugyanis egy személy, maga a 

Krisztus. A Vele való kapcsolat csakis élő viszony alapján lehetséges. 

Egyrészről mélységes valóság, amit János apostol leírt:  

„De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk 

arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, 

a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.” 

(1Ján 5:20) 
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Az ige első része azt sugallja, mintha itt pusztán értelmi, ésszel 

felfogható igazságok elsajátításáról volna szó. Egy szintig valóban így 

van: óhatatlanul szükségünk van ismeretekre, amelyeket értelmünkkel 

képesek vagyunk felfogni és megérteni Istennel kapcsolatban. Ezek 

azok az információk, amelyek lehetővé teszik, hogy egy bizonyos 

mértékig megértsük Őt, illetve egyáltalán közeledni merjünk hozzá. A 

puszta ismeret azonban, akár a tízparancsolat ismerete nem elegendő: 

ékes bizonyítéka ennek a választott nép, Izrael nagy többsége, akik 

elpusztultak a pusztában. De Saulus is, a Krisztussal való találkozás 

után felismerte, hogy a „betű szolgálata” kevés, sőt kár és szemét. Az 

írástudók legjobb esetben is „nem voltak messze” – az Üdvözítő 

megítélése szerint – a menny Istenétől. Szó sincs tehát valamiféle 

titokzatos gnózisról, titkos tudományról, amely csak a beavatottak 

számára hozzáférhető. 

Félreértés ne essék, a Biblia minden szava igazság, szent és igaz, a 

törvény ugyancsak szent, igaz és jó! Az olvasás, a szó szerinti 

bemagolás azonban önmagában mégsem elegendő Isten 

megismeréséhez. Kell még valami. Az olvasott ige 

megelevenedéséhez, a benne rejlő isteni szándék kivitelezéséhez még 

szükséges egy létfontosságú tényező. Hogyan lehet valóság az, amit 

János ilyen különösen fejez ki az idézett ige második felében: „Jézus 

Krisztusban vagyunk”? Kétségtelen, hogy a megismerés egy 

különleges módjáról van szó. 

5.1. Mindnyájan megismernek engem 

„Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával 

kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és 

az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. 

És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, 

mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek 

engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom 

az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.”  

(Jer 31:33-34) 
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„Íme, napok jönnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel házával és 

Júdának házával új szövetséget kötök. Mert ez az a szövetség, melyet 

kötök az Izráel házával, ama napok múltán, mond az Úr: Adom az én 

törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek 

nekik Istenük és ők lesznek nekem népem. És nem tanítja ki-ki az ő 

felebarátját és ki-ki az ő atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert 

mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig.” (Zsid 8:8-11) 

Szó szerinti egyezés van a két, időben egymástól igen távol lejegyzett 

ige között: tanúsítják, hogy Isten szándéka mindig ugyanaz volt. Nem 

csupán arra vágyik, hogy kivétel nélkül mindenki megismerje Őt, az 

élet egyetlen forrását. Örök idők előtt már megalkotta az egyetlen utat 

és módot ennek megvalósítására. Nem a Mózes által felemelt, majd a 

frigyládában elhelyezett kőtáblák, sem pedig a részletező előírások 

sokszori elolvasása által juttat minket igaz istenismeretre. Izrael 

vándorútja ékes bizonyíték arra, hogy ennyi nem elég – csak a 

kudarchoz. A szívbe írt törvény a világegyetem egyetlen pontját 

létezett csak olyan formában, hogy az az ember számára is 

hozzáférhetővé vált: Isten Fia szívében. 

Van itt egy nagy titok, amit alig-alig tudunk felfogni: az újjászületés, a 

Krisztussal való egyesülés lehetősége és alkalma. A megismerés nem 

pusztán egy esetleg kézfogással nyitott megismerkedés, vagy mélyebb 

beszélgetések sorozata – jóval több ennél. Ádámról azt olvassuk, hogy 

„megismerte az ő feleségét”, s ezután születtek gyermekeik. (1Móz 

4:1) Az idős Dávid király esetében a súnemita leány története 

ugyancsak igazolja ezt: „Kerestek azért egy szép leányt Izráelnek 

minden határiban; és megtalálták a Súnem városából való Abiságot, 

akit el is hoztak a királyhoz. És a leány igen szép volt, és a királyt 

ápolta és szolgált néki. De a király nem ismerte őt.” (1Kir 1:3-4) 

Vagyis nem létesített vele szexuális kapcsolatot, nem lett az ágyasa. A 

megismerés tehát az emberileg elképzelhető legszorosabb érintkezést, 

összekapcsolódást takarja: egyesülést, a szeretet legnagyobb hőfokán. 

Ketten egy testté válnak. 
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5.2. Az Úrral való egyesülés 

Ennek magasabb rendű, lelki megvalósulása az Istenfiával való 

összekapcsolódás: „Aki az Úrral egyesül, egy lélek Ővele.” (1Kor 

6:17) Ez a kizárólag hit által valósággá váló egyesülés teszi lehetővé, 

hogy mindazt, amit mi nélkülözünk, elnyerhessük és tapasztalatok 

szintjén is megismerjük: 

„Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem az 

embernek lelke, amely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem 

ismeri senki, hanem az Istennek Lelke. Mi pedig nem e világnak lelkét 

vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, 

amiket Isten ajándékozott nékünk.” (1Kor 2:12) 

Az Isten Fiából származó Lélek – az Ő legszemélyesebb, legbelsőbb 

lénye, tökéletes jelleme, életének összes földi tapasztalata és 

győzelme, esszenciája – feltárja előttünk és bennünk Isten dolgait, 

ajándékait. Lényünk részévé válik mindaz, amit addig nélkülöztünk, 

ami halálos hiányunk volt. Az Atya kijelentette, hogy Jézussal együtt 

mindent nekünk ajándékozott: az örökkévalóságra alkalmas, 

önzésmentes élet az összes isteni tulajdonságot magában foglalja. (Ld. 

szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség!) A 

szívbe és elmébe írott szeretet törvényének élő megtestesítője maga 

Jézus. Isten semmit nem tartott vissza tőlünk, hanem bőségesen ránk 

árasztotta kegyelmét. 

5.3. Megismertetem velük nevedet 

„És megismertettem ő velük a te nevedet, és megismertetem; hogy az a 

szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük 

legyek.  

És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy 

egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk:  

Én ő bennük, és te én bennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és 

hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, 

amiként engem szerettél.” (Ján 17:26.22-23) 
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Jézus mint Messiás új istenképet hozott az emberi világba. Az Ő 

szívében Isten, minden hatalom és erő örökkévaló birtokosa úgy él – 

léte első pillanataitól fogva –, mint édes Atya. Olyan néven mutatta be 

a Mindenhatót, amely korábban ismeretlen volt a teremtmények előtt. 

Egyedül a Fiú ismerte és ismeri Isten szívének és gondolatainak 

mélységeit, szeretetének és jóságának végtelenségét. Amikor a 

tanítványokat kérésükre imádkozni tanította, az egész világegyetem 

előtt meglepő, ugyanakkor a legnagyobb dicséretre és tiszteletre méltó 

dolgot tett. Azokat, akik a leggyengébb teremtményeknek 

bizonyultak, a bukottakat, a halálra szántakat, saját istengyermeki 

közösségbe vonta Atyjával! Imája e szavakkal kezdődött: Mi Atyánk! 

Ehhez fogható még soha, senkinek nem jutott osztályrészül; 

különösen azoknak nem, akik ellenségesen viszonyultak Istenhez, 

akik fellázadtak ellene. S az Atya név nem maradt pusztán névleges 

cím vagy megszólítás – Jézusban azt a határtalan szeretetfolyamot 

nyertük el, korlátozások nélkül, amely kizárólag az Egyetlent illette 

meg! A Fiút minden lélegzetvételében és lépésében a gyengéd, atyai 

szeretet éltette és vezette, s ugyanezt kínálta és kínálja minden 

embernek. A Mindenható atyai gondoskodása, a biztonságot jelentő 

szüntelen figyelem, amely minden viharban oltalom, akkor és ott 

feltárult a sötétség foglyai előtt… 

Kicsoda olyan, mint Isten? Egyedül a Fiú, Jézus az Isten dicsőségének 

képmása. Ő az, akivel a Mindenható trónját megosztotta, Ő a második 

a Seregek Ura mögött, illetve inkább mellette. De a Fiú – minden 

hatalom jogos örököseként – egyúttal a jóság és alázat megtestesítője 

is. Hiszen helyére, királyi gyermeki helyzetére nem tekintett úgy, mint 

féltékenyen őrzendő kiváltságra: nem tekintette zsákmánynak, hogy 

Istennel egyenlő (Fil 2:6), hanem minden javát, gazdagságát önként 

megosztotta a legnyomorultabbakkal. Dicsőségét, az istenfiúsággal 

járó kiváltságokat odaadta az embereknek! Vállalta a testvériséget 

annak érdekében, hogy létrehozza azt az egységet, amit az önzés 

lehetetlenné tett: az isteni szeretet széttéphetetlen egységét Isten és 

ember, illetve ember és ember között. Az Atya Fiával való 

kapcsolatára csak néhány tömör igerészlet utal: békesség tanácsa (Zak 

6:13) uralkodik közöttük, sőt, „irgalmasság és hűség 

összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást.” (Zsolt 

85:11) Alig felfogható harmónia és öröm jellemzi kettőjük viszonyát – 
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s ebből mi is részesülhetünk hit által! Hiszen Isten, irgalmassággal 

teljes szívvel, végtelen szerelmétől vezéreltetve nemcsak 

megelevenített minket, akik holtak voltunk a bűn foglyaiként, hanem 

maga mellé emelt a világegyetem legmagasabb helyére Fia által! (ld. 

Ef 2:5-6) Az Atya dicsőségének sugarai, a szeretet soha nem csökkenő 

világossága árad minden emberre az Isten jobbján ülő Fiún keresztül! 

E dicsőség ára a kereszthalál nyomora és szégyene, a kárhoztatás 

minden kínja volt, de Jézus szemében mindez csekélységnek tűnt, 

csakhogy megmenthesse a saját képmására megalkotott embert. 

5.4. Tökéletesen eggyé legyenek 

Isten végcélja a tökéletes egység kimunkálása az emberek között – de 

nem arról az egységről van szó, amely Sineár földjén megmutatkozott 

a babiloni toronyépítés kapcsán. Nem egy kívülről, törvények és 

látható szervezeti keretek révén erőltetett egység él az Úr 

gondolataiban. Ez az egység belülről kifelé hat, nem pedig fordítva! 

Első lépése Jézus szavai szerint az egyes szívekben megszülető 

mennyei királyság: Isten országa ti bennetek van. (Luk 17:21) Vagyis 

azok képesek a szívek egységét megélni, akik szíve már 

összekapcsolódott Krisztussal. Ahogyan Jézus szívében az Atya élt, 

úgy él Jézus is gyermekei szívében. Abban a pillanatban, amikor hit 

által megragadom az isteni szavak valóságát és bizonyossággá, szilárd 

ismeretté válik számomra, hogy „maga az Atya szeret engem”, és 

elfogadom e szeretet minden ígéretét, királyi gyermekké válok! 

Amikor e megmagyarázhatatlan és kiérdemelhetetlen szeretet kiüt 

minden fegyvert a kézből, eléget minden kételyt és felszámol minden 

önvédelmet, megutáltatja az önzésből fakadó bűnöket, amikor 

felismerem, ki vagyok valójában Isten nélkül – akkor vágyom igazán 

megismerni az isteni szeretet mélységeit. A mennyei Uralkodó 

minden dicsősége ragyog arra a hívő gyermekére, aki elfogadja és 

elfoglalja helyét a Fiúban, ama Szerelmesben, akiben az Atya folyton 

gyönyörködött és gyönyörködik! A hit által bennünk lakozó Jézus 

tökéletes egységben volt és van Édesapjával; a bennünk lakozó Jézus 

alázatos szeretettel fordul minden más ember felé, válogatás nélkül. 

Az Ő fokozhatatlan szeretetének aranykapcsai fogják egységbe az 
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Istent szerető szíveket. Találunk erre – ma egyelőre ritkán, elvétve 

látható – példákat az Apostolok cselekedetei fejezeteiben: 

„Mindnyájan egy akarattal együtt voltak…” (Csel 2:1) 

„A hívők sokaságának szíve-lelke egy volt, és senki semmi vagyonát 

nem mondta magáénak, hanem mindenük közös volt. Mert szűkölködő 

sem volt közöttük, mert aki föld vagy ház birtokosa volt, eladta és 

elhozta az árát, és letette az apostolok lábaihoz: aztán elosztották az 
egyesek között, kinek-kinek szükséglete szerint.” (Csel 4:32-35) 

Isten célja tehát Krisztusban és Krisztus által egy új, tökéletes 

harmóniában élő emberiség létrehozása a szeretet megismerésének, 

elhívésének és befogadásának útján, a Fiúval való egyesülés révén. Ez 

az egyetlen valóságos bizonyíték az Istent elutasító, lázadó világ előtt: 

a szeretet megbonthatatlan egysége, amely a mennyei Atya 

létezésének, hatékony működésének jele. Az Úr az Őt be- és elfogadó 

emberek révén akarja megismertetni magát a hitetlen világgal: a 

mennyei szeretettel való megismerkedés, „megfertőződés” útján. 

6. Távlatok 

Ha magunkba pillantunk, ha körülnézünk szűk és tágabb 

környezetünkben, láthatjuk, Isten műve még nem teljes. Az Atyának 

várnia és kitartóan munkálkodnia kell mindaddig, „…míg eljutunk 

mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének 

egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak 

mértékére: Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a 

hab és hajt a tanításnak akármilyen szele, …; Hanem az igazságot 

követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk Abban, aki a fej, 
a Krisztusban.” (Ef 4:13-15) 

Pál apostol imája a mai napig érvényes: „... nem szűnünk meg értetek 

imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának 

megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy 

járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel 

gyümölcsöt teremvén és növekedvén az Isten megismerésében.”  

(Kol 1:9-10) 
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Legfőbb célunk, hogy „eljussunk az értelem meggyőződésének teljes 

gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának 

megismerésére, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden 

kincse elrejtve.” (Kol 2:2-3) Mi ez a titok, mi ez az ismeret? Pál 

szerint „felette nagy titok”, vagyis a létező legnagyobb és 

legcsodálatosabb titokról van szó: Jézus Krisztus és a világból kihívott 

gyermekeinek, mint Vőlegénynek és menyasszonyának, az egyháznak 

a legtisztább és legszentebb szerelemben való egyesüléséről beszél. A 

mindenkori menyasszony sem csupán fényképről ismeri kedvesét, 

nem csupán tudja róla, hogy hány centi magas, hány kiló, milyen 

színű a haja stb., hanem személyesen látta és hallotta őt, 

számtalanszor a szemébe nézett, tapasztalatból ismeri ragaszkodását, 

megbecsülésre méltó tulajdonságait, érezte ölelését, és kölcsönösen 

kifejezték egymás iránti szerelmüket – mindez csupán halvány és 

tökéletlen mása a Jézus szerelmével való lelki egyesülésnek. Ahogyan 

egy házasságban az idő előrehaladtával párhuzamosan növekszik a 

másikkal megélt tapasztalatok mélysége és mennyisége, úgy a Jézus 

Krisztussal és Krisztusról szerzett ismeretek terén is a növekedés, 

gyarapodás határtalan távlatai állnak szerelmesei előtt: szüntelenül, 

napról napra növekedhetünk az Ő megismerésében. 

7. Az ismeret próbája 

„És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő 
Istennek Fia.” (Ján 6:69) 

Mindenki mondhatja magáról, hogy megismerte Istent és az Ő Fiát. A 

kereszténység sok milliós tömegei szerte világban vallják, hogy 

ismerik az Urat, talán naponta többször könyörögnek hozzá, szájukra 

veszik nevét, az Ő nevében tesznek dolgokat. De honnan tudhatjuk, 

akár magunkról is, hogy valóban megismertük Őt és nem csupán 

önáltatásról van szó, vagy még mindig csak vágyakozunk a Vele való 

egyesülésre? A Biblia e kérdésben sem hagy minket sötétségben. 

János apostol két különböző formában fogalmazza meg az 

istenismeret próbáját: 
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„És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. 

Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az 
Isten is ő benne.” (1Ján 4:16) 

„És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait 
megtartjuk.” (1Ján 2:3) 

Az isteni szeretetben való járás, abban való megmaradás egyenlő a 

szeretet parancsolatainak betöltésével. Ha Jézus Krisztus él a 

szívünkben, akkor az Ő Lelke vezérel minket, s ez azt jelenti, a 

felülről áradó szeretet az indítéka és motorja minden tettünknek. Ha 

Jézus Krisztus él a szívünkben, akkor énünk halott, de folyamatos a 

mindenható Atyával való kapcsolatunk, s ez a tény a hit és az öröm 

kiapadhatatlan forrása. A hit mindig Isten akarata, illetve gondolatai 

által ösztönzött és Isten ereje által kivitelezett cselekedetekben 

nyilvánul meg. A hit a tettek nyelvén szólal meg: „Az Istenét ismerő 

nép felbátorodik és cselekszik.” (Dán 11:32) 

Ékes példái voltak ennek az első tanítványok. Amíg Jézus közöttük 

járt testi formában, ők maguk voltak az összes emberi gyengeség élő 

példái: értetlenkedtek, versengtek, haragudtak, féltek, elaludtak, 

menekültek, elárulták Őt, Jézus pedig szelíd türelemmel oktatgatta 

őket. Amikor azonban a Vigasztaló képében ismét eljött hozzájuk, 

teljesen megváltoztak. Attól fogva igaz volt a prófétai szó, amelyet a 

kereszthalálra készülő Mester ígért: „ti ismeritek őt, mert nálatok lakik 

és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök hozzátok.” 

(Ján 14:17-18) Pünkösdkor szívük összeforrt Krisztussal, Lelke 

lelkükkel, úgy ismerték Őt, ahogy testi napjaiban sohasem. Attól 

fogva állandó, „online” kapcsolatban álltak a szeretett Fiúval. Az Ő 

szeretettel áthatott jelleme kiábrázolódott bennük, alázattal és 

örömmel szolgálták Isten terveit, feladva minden emberi okoskodást. 

Elmentek, hogy tanítványokká tegyenek minden népet... E munka 

azonban még ma sincs befejezve. Még mindig vannak, akik nem 

ismerik Őt úgy, mint szerelmes Vőlegényüket. Talán Isten éppen terád 

vár. 

A Fiú nem nyugszik, amíg gyermekeiben teljessé nem lesz az 

istenismeret: „Nem elégedhet meg addig, míg az emberiség tagjai meg 

nem térnek, és nem foglalják el újra helyüket szent kiváltságaikban, 
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Isten fiaiként.” (E. G. White) De eljön – hamarosan eljön az a nap, 

amikor „az Úr dicsőségének ismeretével betelik a Föld, miként a 
folyamok megtöltik a tengert.” (Hab 2:14) 

*** 

Gondolatok az isteni ismeretről és az istenismeretről 

 Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat!  

(Zsolt 119:125) 

 

 Nemhogy Istent, hanem magunkat is csupán Jézus Krisztus által 

ismerjük. Az életet és a halált csak Jézus Krisztus által ismerjük. Jézus 

Krisztus nélkül nem tudjuk, mi az életünk, mi a halálunk, mi az Isten, és 

mik vagyunk mi magunk. 

Így a Szentírás nélkül, amelynek egyetlen tárgya Jézus Krisztus, nem 
ismerünk semmit, és mind Isten, mind a magunk természetében csupán 

sötétséget és zűrzavart látunk. (Blaise Pascal: 548. töredék) 

 

 Jézus személyisége számunkra addig, míg meg nem ismertük Őt, mint 

személyes Megváltónkat, lakat kulcs nélkül, útvesztő kivezető fonál 

nélkül. (Spurgeon) 

 

 Isten ismerete a magunk nyomorúságának ismerete nélkül nyomorúságot 

szül. Nyomorúságunk ismerete Istené nélkül viszont kétségbeesést. 

Jézus Krisztus ismerete e kettő között foglal helyet, mert egyaránt 

megtaláljuk benne Istent és a mi nyomorúságunkat. (Blaise Pascal: 527. 
töredék) 

 

 A bölcsesség kezdete az Úr félelme, s a Szentnek ismerete az eszesség. 

(Péld 9:10) 

 

 Mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem 

szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten a szeretet. (1Ján 4:7) 

 

 Ismerjétek meg a Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy 

ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. (Ef 3:19) 
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 Amikor megismerjük Istent, mert kiváltságunk, hogy megismerjük, 

életünk a folytonos engedelmesség élete lesz. (E. G. White) 

 

 Isten sokféle úton törekszik megismertetni magát velünk és közösségbe 
vonni minket önmagával. A természet szüntelenül szól hozzánk. Akiknek 

nyitott szívük, azokra mélyen hat az Isten kezének munkáin keresztül 

megnyilatkozó szeretet és dicsőség. A halló fül meghallja és megérti a 

természet dolgai által közvetített isteni üzenetet. A zöld mezők, a 

fenséges fák, a bimbók és a virágok, a vonuló felhők, a záporeső, a 

csobogó patak, a csillagos ég – mind a szívünkhöz beszélnek, és arra 

késztetnek, hogy ismerjük meg Őt, aki mindezeket alkotta. (E. W. White) 

 

 Az aggodalmaskodás legjobb ellenszere Jézus ismerete. (Spurgeon) 

 

 Én, az Úr vagyok az, aki a szíveket fürkészem és a veséket vizsgálom, 
hogy megfizessek kinek-kinek az ő útjai szerint és cselekedeteinek 

gyümölcse szerint. Jer 17:10 

 

 Mert Ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja.  

(Jób 34:21) 

 

 Jézus Krisztus ismerete nagyobb a legnagyobb tudománynál. (Spurgeon) 

 

 Te azért, fiam, Salamon, ismerd meg atyáid Istenét, és szolgálj neki 

tökéletes szívvel és jó kedvvel; mert az Úr minden szívbe belelát és 

minden emberi gondolatot jól ért. Ha Őt keresed, megtalálod; ha 

ellenben elhagyod Őt, Ő is elhagy téged mindörökké. (1Krón 28:9) 
 

 Krisztus azért jött, hogy visszaállítsa Isten ismeretét a világban, hogy 

eltávolítsa az útból a hamis tanokat, amelyekkel az állítólagos Istent 

ismerők hamis színben mutatták be Őt. Eljött, hogy kinyilatkoztassa 

törvényének természetét, és jellemében kinyilvánítsa a szentség 

szépségét. (E. G. White)  

 

 Isten az, aki szólt: „Sötétségből világosság ragyogjon fel!”, ő gyújtott 

világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten 

dicsőségének ismerete Krisztus arcán. (2Kor 4:6) 

 

***  
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A RÓZSASZÍN BIBLIA 

smét elmentem Bibliát vásárolni, abban a reményben, hogy minél 

hamarabb odaadhatom valakinek. 

Abban a fordításban, kiadásban és méretben, amit megfelelőnek 

gondoltam, kizárólag egyetlen darab, rózsaszín borítójú példányt 

találtam. Töprengtem néhány percig, mi legyen, ott hagyjam vagy 

sem, de végül nem mertem engedetlen lenni és megvettem. 

Mondanom sem kell, ennek ellenére elképzelni sem tudtam, kinek 

adhatok oda egy ilyen színű Szentírást. Hetekig állt az asztalomon 

felhasználatlanul. Volt, amikor magammal vittem egész napra, de 

semmi és senki nem mutatkozott.  

Aztán egy barátnőm meghívott magukhoz esti bibliaórára. Elmondta, 

nála lesz egy rendkívül hányatott sorsú, eddig állandó félelemben és 

boldogtalanságban élő kislány, akiért korábban már többször is 

imádkoztunk. Abban reménykedtünk, hátha ezúttal ő is kedvet kap 

részt venni a Szentírás olvasásában, a barátnőm kisfiával együtt. 

Tudtuk, hogy a lánykának ez az egyik utolsó éjszakája ott, mert 

hamarosan messzire kerül, számára idegen családba. Ekkor magamhoz 

kellett vennem a rózsaszín Bibliát. Írtam hozzá néhány bátorító sort 

egy képeslapra és így mentem el hozzájuk.  

Csodálatos este volt… Az angyalokra vonatkozó igéket kerestük ki, és 

a kislány is olvasott. Nagyon szépen, noha még csak második 

osztályba járt. Bámulatos emlékezettel, kiemelkedő talentumokkal 

áldotta meg e gyermeket az Úr. A hittanórán hallott, a csodálatos 

halfogásról szóló történetet szinte szó szerint, a tanárnő fordulataival 

mesélte el nekünk a legelső találkozás alkalmával. Örömmel vette 

kézbe a becsomagolt Szentírást és tudtam, éppen miatta kellett 

megvennem. Két nap múlva elvitték a barátnőmtől. Mindketten 

sírtunk miatta, a kicsi is nagyon szenvedett. Pár hét múlva érkezett a 

hír felőle: elhatározta, hogy megkeresztelkedik… Azóta is tartjuk vele 

a kapcsolatot, és meggyőződésem, hogy Isten különleges gyermeke, 

akiről még hallani fogunk. Nagyon kedves nevelőszülőkhöz került, jól 

érzi magát. Kiváló bizonyítványt kapott, minden meghirdetett 

versenyt megnyert… 

I 
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Ami rendkívül megszégyenítő és megrendítő az ő eddigi kis 

történetében: pár heti bibliabirtoklás és -olvasás elegendő volt egy 

nyolc esztendős gyermek számára ahhoz, hogy tudatosan Isten útját 

válassza! 

A másik tanulság: Isten nem az én képzeletemre támaszkodva 

választotta azt a rózsaszín borítású Szentírást, hanem annak a 

gyermeknek a szükségletéhez igazodott, akinek szánta… Jól ismerte 

őt az idők kezdete előtt – nem úgy, mint én. Soha nem szabad 

korlátolt képzeletünkre, elgondolásainkra, csekély tapasztalatunkra 

támaszkodni, amikor Isten cselekedeteire várunk! Visszatekinthetünk 

ugyan az emlékoszlopokra, amelyek a mi vagy mások életében 

véghezvitt nagy csodáit jelzik, mert ez örömet és reményt, bizalmat 

fakaszt. Azonban az Úr nem annyira az ismétlések, mint a 

meglepetések Istene. Bíznunk kell szüntelen az Atya ismereteiben, 

végére mehetetlen bölcsességében és hatalmában, hiszen Őt nem 

sablonok, nem emberi tervek szabályozzák. Ne kössük meg kezét 

hitetlenségünkkel, hiszen számára nem létezik korlát, csak a mi 

kételkedésünk. Jobban higgyünk az Ő szavának, mint bármi másnak e 

Földön: „mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen 

magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti 
gondolataitoknál.” (Ésa 55:9) 

*** 

 

 

Ragaszkodnunk kell Isten tanításához, és nem ilyen vagy 

olyan ismeretre, hanem magának az Úrnak az ismeretére 

kell törekednünk! Ha az Úr megismerésére törekszünk: 

meggyógyulunk, ha megsebesültünk; vigasztalást 

nyerünk, ha bántanak; és életet kapunk, ha meghaltunk. 

Ha szívből követjük Urunk útját, mindezt egyre 

tökéletesebben megtapasztaljuk. 

Spurgeon 


