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AZ ÉN RABSZOLGÁM 

„Jaj, de szolga csak egy van, az Isten,  
s uraktól nyüzsög a végtelenség.” 
(Weöres Sándor) 

a meghalljuk a szolga vagy szolgáló szót, többnyire nem kellemes 
dolgok jutnak eszünkbe. Főként, ha olyan összetételben szerepel, 
mint rabszolga. Azonban Jézus Krisztus számtalan példázatában ők 

a főszereplők, és ez alatt azokat az embereket érti, akik szeretik Őt. 
Felmerül a kérdés: Isten csak ennyire becsüli a hozzá ragaszkodókat, hogy 
parancsokat osztogat nekik és rossz, haszontalan szolgáknak nevezi őket? 
(Luk 17:10) Biztos, hogy a szolgalét – e földi körülmények között – 
egyáltalán nem a kényelmes vagy örömteli élet megfelelője. Ellenkezőleg: a 
szabadság hiányával, kényszerrel és megalázottsággal, alulfizetettséggel, 
rossz bánásmóddal, kilátástalan jövőképpel jár együtt. Senki nem szeret 
megalázottan robotolni, ennek ellenére ma is milliók vannak rákényszerítve 
a világ rengeteg pontján, akár rejtett, akár nyilvános formában. 

Ahogy elkezdtem kutatni az Isten szerinti szolgaság tartalmát, megint csak 
szembesültem azzal, hogy a Mindenható útjai és gondolatai olyan 
végtelenül messze esnek az emberi elgondolásoktól, mint az ég a Földtől. A 
Bibliában több százszor fordulnak elő különféle alakban a (rab)szolga, 
szolgál, szolgálat kifejezések. Merőben mást jelent a mennyei királyság, és 
mást az evilági gondolkodás számára. Az utóbbit – talán saját 
tapasztalataink révén is – nagyon jól ismerjük, s többnyire nem kérnénk 
belőle. Az előbbi pedig – nem meglepő módon – gyönyörű meglepetéseket 
tartogat a kitartó olvasók számára… 

1. Íme, az én választottam 

Az eljövendő Messiásra vonatkozó ószövetségi jövendölések a 
következőképpen mutatják be Őt: 

Íme, az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem 
kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. 
Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. 
Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a 
törvényt igazán jelenti meg. 
Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek 
várnak tanítására. (…) 
Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek, és 
népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. 

H 



2 
 

Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből 
kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. (Ésa 42:1-7) 

**** 

Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám 
méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. 
Hasonlóvá tette számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el 
engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem. 
És mondta nekem: Szolgám vagy te, Izráel, akiben én megdicsőülök. 
És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, 
hogy Jákóbot Őhozzá megtérítsem, és hogy Izráel hozzá gyűjtessék; 
hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem az én Istenem! 
Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetségeinek 
megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a 
népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen! 
(Ésa 49:1-6) 

**** 

Íme, bizony előhozom az én szolgámat, Csemetét! 
Mert íme, e kő az, amelyet Jósua elé helyezek; egy kövön hét szem; íme, 
én faragom annak faragványait, így szól a Seregeknek Ura, és eltörlöm 
e földnek álnokságait egy napon. (Zak 3:8-9) 

A Felkent, a Mindenható küldötte, amellett, hogy Isten mélységes szeretetét 
éli meg minden pillanatban, az Úr rabszolgájaként jelenik meg a fenti 
próféciákban. És milyen hatalmas munkát végez! Láthatóvá, érzékelhetővé, 
teljesen nyilvánossá teszi mindazt, amit Isten tett és tenni fog az emberek 
megmentése érdekében. Nem pusztán fizikai eltartásukról gondoskodik 
szüntelen, hanem létüket újból örökkévaló alapokra helyezte! Bár bizonyos 
dolgokat még a jövő zár magába, de a szabadítás, a helyreállítás már 
megtörtént! A Messiás rendíthetetlenül, de a legnagyobb gyöngédséggel 
tanította a szeretet törvényének lényegét. Szövetséget hozott az ember 
Istennel való ellenséges viszonya helyett, erkölcsi és fizikai világosságot a 
vakság, a bűnök, a szégyen sötétsége helyett. Szabadságot a függőségek 
fogsága helyett, igazságot a hazugságok helyett. Szétszóratás helyett 
összegyűjtést, büntetés helyett gyógyulást, rombolás helyett felépítést.  

Ő volt a szenvedő Bűnhordozó, aki szent és igaz, könyörületes Imádkozó is 
egyben. Ő a Föld álnokságainak eltörlője, az Atya által „faragott kő hét 
szemmel”: a sziklaszilárd Igazság, telve Isten jóságának életadó Lelkével. 

Jézus Krisztus Isten rabszolgájaként, szó szerint éjt nappallá téve dolgozott. 
Ha megvizsgáljuk földi napirendjét, máig nem találunk nála elfoglaltabb 
embert. Szüntelenül szolgált, sőt szolgál most is. Pedig nem létezett és nem 
létezik szorosabb, szeretetteljesebb, meghittebb és harmonikusabb 
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kapcsolat az egész világegyetemben, mint az Atya és a Fiú egymással való 
közössége. Olyan viszony ez, amelyre soha nem vetett árnyékot az 
ellenségeskedés, egyet nem értés vagy az elhidegülés. Ha gondosan 
olvassuk a Szentírást, minduntalan megtaláljuk ennek bizonyítékait. Isten 
Egyszülöttje egyben az apává vált Mindenható társa, munkatársa, hűséges 
szolgája, hatalmának és dicsőségének részese. Tehát Jézus nem kényszerből 
vagy félelemből vállalta feladatait, hanem azért, mert pontosan olyan, mint 
Isten: az Ő képmásának hordozója, nem pusztán arcán, hanem szívében is. 
Személyisége, természete lenyomata a Mindenhatóénak. Nem kényszerből 
végezte és végzi feladatait, hanem mert úgy ismeri az Atyát, ahogyan senki 
más. Elsősorban az iránta érzett végtelen tisztelet és szeretet készteti 
munkálkodásra. Másrészt a teremtmények megalkotásával vállalt 
felelősség, az élet fenntartásának gondja örömmel járó kötelezettség 
számára. 

A Sarj vagy Csemete, azaz Dávid gyökere és ága maga Jézus. Bár Isten 
trónján van helye születése okán, mégis harminc ezüstön eladott 
rabszolgaként végezte földi pályafutását, s ma is főpapként szolgál a 
mennyei szentélyben Atyja előtt. A legnagyobb magasság és a legnagyobb 
mélység ötvöződik Jézus pályáján. S ez nem véletlenül alakult így: az isteni 
terv a bűn és halál rabszolgáinak megmentése érdekében egyedül a Fiúban 
és a Fiú szolgálata által lehetett sikeres. A börtönné lett bolygó lakóinak 
Szabadítója mennyei király és mindenről önként lemondó rabszolga. Nem 
létezett más megoldás a halandók halhatatlanságának visszanyerésére. 
Nem létezett más út annak bizonyítására, hogy Isten nem szeszélyes 
önkényúr, hanem maga az állandó szeretet, s ez a szeretet halni is kész, akár 
egyetlen teremtményéért. Nem létezett más mód bizonyítani, hogy az isteni 
mélységű szeretet gyakorlati értelemben szüntelen tevékenység: 
lankadatlan figyelem és önmegtagadó gondoskodás az életre hívottak 
fenntartása érdekében. Az örökkévalóság, de még e pár földi évtized 
megélése is, csupán Isten önmagát megalázó munkálkodásának gyümölcse. 
Korántsem magától értetődő, hogy kék az ég és zöld a fű, hogy felkel a Nap 
és a csillagok alapján bizonyosan tájékozódni lehet. Valaki minderről 
szüntelenül gondoskodik. Vagyis a Biblia összefoglalásaként felírható egy 
gyönyörű egyenlet:  

SZERETET = SZOLGÁLAT 

2. Légy rabszolgává! 
Ez egyáltalán nem kívánatos az ember számára. Gyökeréig beteg 
környezetben élünk, s alig veszünk róla tudomást. Az önzés torzító 
szemüvegén keresztül egészen másként fest a valóság. E világ azt sugallja, 
hogy szeretni gyengeség, szolgálni megalázó. E világ fejedelme szerint az 
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igazi erő egyet jelent a hatalom birtoklásával, amely a többiek leigázásában 
nyilatkozik meg. Aki hatalmas, annak a legjobb, mert ő a tulajdonosa az 
erőforrásoknak, gyakran még a szolgáknak is, és minden munka az ő javát, 
az ő érdekeit szolgálja, az ő kényelmét fokozza, az ő nyereségét gyarapítja. A 
szolgák legtöbbször csak veszítenek, kizsákmányolt áldozatok, akik gyűlölik 
szerepüket. Ezért szeretne mindenki a csúcsra kerülni, hogy ne kelljen 
többé szolgálnia, hanem ő kényszeríthessen másokat önnön kiszolgálására. 
Ennek érdekében kész lefelé taposni, felfelé pedig talpnyalóként előnyöket 
kicsikarni. Kegyetlen küzdelem, amelynek sosincs vége, s amelyben folyton 
változik a szereposztás – a játszmák vége pedig többnyire nyomorúság, 
halál. 

Maguk a tanítványok is, Júdea lakóiként elszenvedői voltak a Római 
Birodalom elnyomásának: adót fizettek, ki voltak téve a legváratlanabb 
vérengzéseknek, a szabadság naponkénti korlátozásának. De egymás 
közötti kapcsolataikat is ez a szemlélet uralta: Jézus gyakran terhelt szívvel 
hallgatta viszályaikat, elsőségre törekvésük visszataszító megnyilvánulásait. 
Visszatérő kérdésük, amelyet gyakran a Mester elől titkolva próbáltak 
tisztázni: Ki a legnagyobb közöttünk? A vélt vagy valós sorrend mindig 
haragot, sértettséget, gyűlölködést szült. Pillanatok alatt elhidegültek 
egymástól a szívek e viták miatt. Ezt a borzalmas rendszert állította szembe 
Krisztus a versengő tanítványok számára Isten királyságával, amely éppen 
ellenkező elveken és gyakorlaton nyugszik: 

Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok 
hatalmaskodnak rajtuk. 
De ne így legyen közöttetek; hanem aki közöttetek nagy akar lenni, 
legyen a ti szolgátok; 
És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti rabszolgátok. 
Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. 
(Mt 20:25-28) 

Isten Fiának magyarázata földi fogalmakat hív segítségül egy, itt nem létező 
elv bemutatására: az uralkodás és hatalmaskodás kizárólag a Föld 
királyaira, fejedelmeire jellemző gyakorlat. Az a legelső, legtiszteltebb, 
annak jár hódolat, aki önkényúrként bitorolja a hatalom eszközeit, s az a 
legkisebb, a legutolsó, a semmibe vett, aki végrehajtja a – gyakran 
értelmetlen és kegyetlen vagy éppen öncélú – parancsokat. Ez a megszokott, 
ez a látszólag egyetlen valóság. 

Jézus azonban egy döbbenetesen új magatartásmódot tár tanítványai elé, 
amely a mennyei, örökkévaló világban kizárólagos és természetes. Vagyis 
rabszolgává legyen, aki elsőségre törekszik! S ez nem légből kapott parancs, 
maga a Messiás az, aki ebben élő példát mutat. Az idézett próféciák 
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értelmében egész élete, minden perce szolgálatban telt: újra és újra bejárta 
Palesztina földjét tanítva és gyógyítva, s végül halálával bizonyította, hogy 
életénél is jobban szereti azokat, akiknek addig szolgált. Sem a fenti szavak, 
sem pedig a Krisztus mellett töltött évek nem győzték meg tanítványait. 
Még az utolsó éjszakán is irigykedtek egymásra.  

3. Megmostam lábaitokat 

Ezért Jézusnak újból bizonyítania kellett, hogy Ő egy másik birodalom 
elveinek megtestesítője: 

Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra 
leülvén, mondta nekik: Értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? 
Ti engem így hívtok: Mester, és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. 
Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg 
kell mosnotok egymás lábait. 
Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is 
akképpen cselekedjetek. 
Bizony, bizony mondom néktek: A szolga nem nagyobb az ő uránál; sem 
a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. 
Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. 
(Ján 13: 12-17) 

Jézus az utolsó páskavacsora előtt elvégezte azt a munkát, amelyre egyik 
követője sem volt hajlandó. Megmosta tanítványai porlepte, izzadt, kérges 
lábait – szó nélkül, szívesen elvégezte egy rabszolga munkáját. Ő, aki Mester 
és Úr volt, bizonyítottan mérhetetlen hatalom fölött rendelkező Istenfia. 
Kész volt levenni felső ruháját, lehajolni, megtisztítani és megtörölni összes 
tanítványa lábait. Nem esett nehezére, nem keserűséggel, hanem mély 
szeretetből tette. E mozdulatokkal egy másik világot nyitott meg Péter és 
társai előtt. Bemutatta, hogy a boldogság nem az én szolgálata és mások 
szolgalétbe kényszerítése útján vívható ki, hanem az önmegtagadás, mások 
javának előmozdítása révén. Az Ő világa gyengéd, szeretetalapú világ, ahol a 
bolygók és csillagrendszerek pályájának fenntartása egyenértékű a verebek 
táplálásával és a koszos lábak megmosásával. Isten öröme, hogy adhat 
magából. A Fiú öröme, lelke megelégedésének forrása gyermekei jóllétének, 
boldogságának megteremtése, fenntartása. Jézus láthatóvá tette emberi 
szemek számára, mint az Atya tükörképe, hogy Isten soha nem szűnik meg 
munkálkodni – és nem saját maga, hanem minden, általa alkotott 
teremtmény érdekében: az Úr Isten, aki az egeket teremtette és kifeszítette, 
és kiterjesztette terméseivel a földet, aki lelket ad a rajta lakó népnek, és 
leheletet a rajta járóknak. (Ésa 42:5) E munka nélkül a mindenség 
összeomlana és Istenen kívül minden megszűnne létezni:  
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Kicsoda bízta reá a földet és ki rendezte az egész világot? 
Ha csak ő magára volna gondja, lelkét és leheletét magához vonná: 
Elhervadna együtt minden test és az ember visszatérne a porba. 

 (Jób 34:13-15) 

Ha szemügyre vesszük, a teremtett világban minden alkotóelem 
összekapcsolódik a többivel, és létezésük, átalakulásuk, fejlődésük a többi 
dolgok létét, fennmaradását szolgálja. Minden úgy maradhat fenn tartósan, 
ha belesimul az örök rendbe, az egymásért való szolgálat rendjébe. S ez nem 
keserű kényszer, hanem fenntartható, békével átitatott harmónia. 
Öncélúságnak, önzésnek nincs benne hely. Elég, ha csak a szén, a nitrogén, 
vagy a víz körforgására gondolunk. Amíg az ember bele nem avatkozott e 
körfolyamatokba, minden rendben működött. Amióta a profitszerzés, az 
anyagi haszon vált az élet céljává és lényegévé, azóta eltorzultak és 
eltolódtak e folyamatok, s mára a kék bolygó egész élővilága összeomlás 
közeli állapotba került. Csupán az isteni kegyelem késlelteti, fékezi ezt.  

4. Engedelmes volt halálig 

Isten vár valamire, pontosabban valakikre: azokra vár, akik szeretnének 
Jézus lábnyomaiba lépni, és hasonlóképpen élni, mint Ő. A hasonló élethez 
hasonló gondolkodásmód, hasonló „önvesztés” és megalázkodás szükséges: 

Azért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, 
Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, 
hogy ő az Istennel egyenlő, 
Hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez 
hasonlóvá lett; 
És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, 
engedelmes volt halálig, még pedig a kereszthalálig. 
(Fil 2:5-7) 

Jézus Istenfia volt, de ember lett – s azon belül nem király, hanem rabszolga, 
meztelen és keresztre feszített, utolsó az utolsók között. Bár Salamon 
leszármazottja volt, Ő a Dávidnak ígért Mag, nem uralkodói palotában 
született, hanem istállóban. A kereszten egyenesen utált és elhagyott, 
megcsúfolt és magányos volt. De nem adta fel és nem lépett vissza, mert 
nemcsak szerepet játszott, hanem igazi szolga volt: szeretete mit sem 
változott a testi körülmények nyomása alatt. Kiderült, hogy a zsidók királya 
valóban szolgálni jött, és nem csupán a lábak megmosására mutatkozott 
hajlandónak, hanem a szívek megtisztítására is kész. Engedelmes volt a 
halálra, kész volt a jóság elérhetetlen mélységeinek megmutatására is. S 
amikor föltámadt, megszületett az új emberiség feje, az Istent örömmel és 
hűséggel szolgáló Ember. Ez az evangélium első sarokköve! 
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5. Félelem nélkül szolgálni 

Isten célja kezdettől fogva az volt, hogy megváltoztassa a végzetesen 
eltorzult viszonyt és látásmódot. Megesküdött, hogy Ő helyrehozza azt, ami 
elromlott. Valójában soha nem akarta az embereket úgy látni, mint 
kegyetlen úr előtt, félelemtől reszkető alattvalókat. Hiszen csak „kevéssel” 
tette magánál kisebbé Ádámot (Zsolt 8:6), dicsőséggel és tisztességgel 
halmozta el. A Messiás születésével kezdetét vette a kapcsolat 
helyreállítása: 

Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő 
népét,… Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és 
megemlékezzék az ő szent szövetségéről, Az esküről, amellyel 
megesküdött Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő megadja 
nékünk,Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem 
nélkül szolgáljunk néki. Szentségben és igazságban ő előtte a mi 
életünknek minden napjaiban. (Luk 1:68-75) 

Őbenne ismét valósággá vált, sőt, még szorosabbá lett az öröm- és 
szeretetteljes gyermeki kapcsolat Isten és ember között. Jézus Krisztusnak 
mindig is az jelentette a legnagyobb örömet, ha az Atya társaságában 
időzött – nem pedig elrejtőzött előle. Mindig az Atya akaratát akarta 
teljesíteni – nem pedig a birkaként kóborló emberek balga szándékait: hogy 
teljesítsem akaratod, ezt kedvelem, én Istenem! Törvényed keblem közepén 
van. (Zsolt 40:9) Szíve gyönyörűsége a jó cselekvése volt, mások javára – 
nem pedig a saját hasznát kereste. Az Atya szemei előtt járt minden 
pillanatban, szentségbe és igazságba öltözve – mint a jóság Istenének 
alázatos szolgája. Őbenne összeforrt menny és Föld – de hol vagyok 
mindebben én, a 20-21. század szülötte? 

 

 

 

 

 

 

  

Uram, én bizonyára a te szolgád 

vagyok; szolgád vagyok én, a te 

szolgálóleányodnak fia, te oldoztad ki 

az én köteleimet. (Zsolt 116:16) 
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AZ ÉN IGÁM 

Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és 
megterheltettetek, és én megnyugtatlak titeket. 
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem,  
hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok:  
és nyugalmat találtok lelkeiteknek. 
Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. 

 (Mt 11:28-30) 

 szolgaság után ismét egy látszólag kellemetlen, és kevesek által 
felfedezett jézusi csodáról lesz szó, amely azonban – reményeim 
szerint – összekapcsolódik és egységbe forr az előbbi témával. De 

először is fogadjunk szót a Megváltónak, és engedjünk hívó szavának: 

1. Jöjjetek hozzám! 

Ha ezt mondja, akkor távol vagyunk tőle. Bizonyosan nem ott, ahol Ő látni 
szeretne minket, hanem kívül a biztonságos távolságon. Tehát közelednünk 
kell hozzá, különben nem érhet el, nem érinthet meg, és mi sem tudjuk 
érzékelni biztonságot adó közelségét. 

Csodálatos ígéretekkel kötelezte el magát Isten a tőle messze kóboroltak 
összegyűjtésére. Pedig, ha meggondoljuk, mit fájhatna egy Mindenhatónak – 
egy MINDENhatónak! –, ha néhány teremtménye „selejtessé” válik! 
Mondhatná, miként a fazekas: sebaj, majd gyúrok belőle, helyette jobbat! 
Megteszi – de nem az eredeti elpusztítása árán… Fáj a szíve utánuk, fáj a 
szíve utánad, erről szól többek között a századik, eltévedt bárányról szóló 
példázata is. Tehát messze hangzón felkiált: Gyertek ide, jöjjetek hozzám, 
várlak titeket! Egy másik történet tanulsága szerint ölelésre tárt karral vár, 
hátha megérkezel… 

Az ígéretek évezredek óta mozdíthatatlanok:  
- Engem keressetek és éltek! (Ámós 5:4) 
- Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek, keressetek és 

találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. (Luk 11:9) 
- Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. (Ján 6:37) 

Nem bizonytalanra, véget nem érő keresgélésre, labirintusban való 
bolyongásra hív: ezer százalékos a találati arány – azért, mert Ő már 
kezdetektől szeret, és kezdetektől vár. Nincs olyan, akit elküldene! Nincs 
egyetlen sem! Ha keresed, megtalálod, ha kopogtatsz, ajtót nyit, hiszen Ő 
kopogott nálad előbb megmentésed érdekében…  

A 
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Sok, szívet melengető történet bizonyítja, hogy mennyire örül Isten a 
közeledőknek. Az egyik ezek közül József története az őt eladó fivérekkel: 

És mondta József az ő atyjafiainak: Én vagyok József, él-e még az én 
atyám? És nem feleltek neki az ő bátyjai, mert megrettentek tőle. 
Mondta azért József nekik: Jöjjetek közelebb hozzám! És közelebb 
mentek. Akkor mondta: Én vagyok József, a ti testvéretek, kit eladtatok 
Egyiptomba. 
És most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide 
eladtatok; mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten ti 
előttetek. 
Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy műveljem a ti 
megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy 
szabadítással. 
Nem ti küldöttetek azért engem ide, hanem az Isten, ki engem a fáraó 
atyjává tett, és egész házának urává, és Egyiptom egész földének 
fejedelmévé. 
S nyakába borult az ő öccsének, Benjáminnak és sírt; Benjámin is sírt az 
ő nyakán. 
És megcsókolta mind az ő testvéreit és sírt rajtuk; azután beszédbe 
ereszkedtek vele az ő testvérei. 
(1Móz 45:3-8.14-15) 

Józsefben Jézust láthatjuk, testvérünket, akit eladtunk. E jelenetben – amire 
ő, az elárult gyermek annyit és annyiszor készült – ő az, aki közeledésre, 
ölelésre, csókra hívja bátyjait. De azok félnek tőle, mert nyomja szívüket 
borzasztó tettük, ami húsz évre fáradttá, boldogtalanná tette őket. Bár apjuk 
szeretetét akarták kicsikarni József kiiktatásával – mégis az önvád, a bűn 
terhe alatt roskadozva hazudoztak és képmutatóskodtak évtizedekig. Istent 
azonban nem lehet kútba dobni. Visszatér: csókkal, örömkönnyekkel és 
személyre szóló öleléssel vár, a bocsánat gyógyírját kínálja a sebzett 
lelkeknek, s gabonaözönnel táplál, az élet örök kenyerével. 

De emlékezhetünk az evangéliumok végén olvasható részletre a feltámadott 
Jézussal kapcsolatban is. Amikor megjelent a félelem miatt bezárkózó 
tanítványok között, egyszerűen nem hitték el, hogy Ő lenne az, akit látnak. 
Még ha fel is támadt – felkeresné azokat, akik elaludtak mellette, 
megtagadták, szétfutottak, magára hagyták, vagy tehetetlenül bámulták a 
kereszten?! Igen!!! Fölkereste őket és felszólította őket: jöjjetek közel 
hozzám! 

Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: 
tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és 
csontja, amint látjátok, hogy nekem van! És ezeket mondván, 
megmutatta nekik kezeit és lábait. (Luk 24:39-40) 
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Engedte, hogy köré gyűljenek, sebhelyeit megérintsék – csak hogy végre 
hitre jussanak! Mindezt azért tette, hogy elvehetetlen örömmel üdítse fel 
megfáradt és megszomorodott lelküket. 

2. Megfáradtak és megterheltek vagytok 

Jézus Krisztus a fáradtakat, a terhek alatt roskadozókat szólította meg két 
ezer évvel ezelőtt, s hívása azóta folyamatosan érvényes. Van-e ember, aki 
nem érzi magát, legalább időnként, taposómalomba kényszerített 
igavonónak, testileg-lelkileg túlterhelt rabszolgának? A mai modern világ, 
amellett, hogy sok szempontból hiperkényelmessé tette bizonyos 
társadalmi csoportok számára az életet, ezzel párhuzamosan ugyanannyi 
újabb terhet is rájuk rakott. Hiába van villamos áram, autók, számítógépek, 
a munka nem kevesebb; a pénzkeresésen, a munkán kívül töltött idő nem 
nagyon hosszabbodott. Az elmaradott térségek lakói pedig még máig 
középkori körülmények között vergődnek, a jobb élet álmát dédelgetve… 
Ma sem jobb tehát a világ, mint Jézus korában, sőt, a népesség azóta 
sokszorosára duzzadt. Ma is tökéletesen igaz tehát az isteni szó: az 
emberiség tagjai agyonhajszoltak, fáradtak, életerő híján vannak.  
De vajon mi a legnagyobb terhünk? Az alábbi Biblia-részletből kiolvasható. 

3. Én megnyugtatlak titeket 

Csodálatos, hogy e vert tömegeket magához hívja az Élet Forrása és Ura! De 
hogyan képes nyugalmat adni a már-már halálos kimerültség helyett? 
Őbenne, vagyis Jézusban lakozik az ÉLET és a világosság (ld. Ján 1:4), amely 
minden bajunkra, betegségünkre gyógyír. Végleges megoldást, nem csak 
alkalmi pihenést kínál minden egyes gyermekének: 

Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, 
nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem volt arca 
kívánatos! 
Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfija és betegség 
ismerője! Mint aki elől arcunkat elrejtjük, utált volt; és nem gondoltunk 
vele. 
Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt 
hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! 
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, 
békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. 
Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, ki-ki a maga útjára tért; de az 
Úr mindnyájunk vétkét ő reá vetette. 
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Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint 
bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt 
nyírók előtt; és száját nem nyitotta meg! 
A fogságból és ítélet nélkül ragadtatott el, és kortársai között ki gondolt 
arra, hogy kivágatott az élők földjéről, hogy népem bűnéért lett rajta 
vereség?! 
És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos 
halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem 
találtatott szájában. 
És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha saját lelkét 
áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja,  
és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. 
Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz 
szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. 
Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal 
oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; 
pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott! 

 (Ésa 53:2-12) 

Ő, aki fényben és biztonságban, dicsőségben és halhatatlanságban élt Atyja 
közvetlen közelében, lejött ide, a szétszéledt birkanyáj közé. Magára vette 
ezt a kóbor, Istentől messzehajtó, makacs és önző természetet, és végigjárta 
az utat, amelyre ez a természet ösztönözte a körülötte élőket. Jézus azonban 
soha nem engedett e késztetéseknek! Emberként kívülről és belülről 
egyaránt megtapasztalta, mit jelent elveszettként tengődni: megismerte a 
magány, az elutasítottság, a testi-lelki sebek, a megaláztatás, a fájdalom, a 
betegségek, a reménytelenség, majd pedig a halál kínjait. Testközelből 
ismerte meg az Istentől való távollét, sőt, az örök elszakítottság sötétjét, 
olyan feneketlen fájdalmat, amelyet mindenki más képtelen lett volna 
elhordozni. Megtudta, mit jelent a fáradtság, a megterheltség, az életerő 
híján lévő, időleges élet. Mind e nyavalyák egyetlen szóban: BŰNné lett 
értünk. De csodálatos módon, mindeközben megőrizte szívében az Atya 
iránti olthatatlan szeretetét, az utolsó pillanatig visszakívánkozott oda, 
ahonnan önként kiszakadt: Isten szíve fölé. És e tapasztalatok során nem 
gyűlölte meg azokat sem, akiknek megmentéséért eljött. Mindvégig szerette 
és szereti őket. Nincs olyan teher, amely Őt ne terhelte volna, mégsem rázta 
le magáról undorral. Nincs olyan zavaros ügy, megoldhatatlan probléma, 
gyógyíthatatlan betegség – amelyre Őbenne ne lenne megoldás! 
Fáradtságérzetünk, terheltségünk gyökere önző jellemünk, a kóbor, önfejű 
birka természete, amely újra és újra halálos veszélybe sodorja önmagát. 
Azonban Jézus Krisztusban Isten megoldotta kínjainkat: az Atya 
engedelmes Báránya hordozta és elvette bűneinket (ld. Ján 1:29), és az Ő 
sebeivel meggyógyultunk. Meggyógyultunk! Múlt időben – bevégzett, 
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tökéletes gyógyulást kínál mindenki számára! Ehhez csak annyi kell, hogy 
leteszed lábai elé minden terhedet. Semmi nem okozhat neki meglepetést 
vagy csalódást, hiszen, mint a bűnösök barátja és megváltója, mindent 
elhordozott már. Őbenne mi is odakerültünk, ahol Ő volt léte kezdete óta: a 
mennyei Atya szíve fölé! 

4. Vegyétek föl az én gyönyörűséges igámat! 

Eddig talán minden nagyon szép és jó. Hiszen csupán le kell vágnunk 
magunkról a nehéz csomagokat, s nem kell tovább cipekednünk. Kiokádjuk 
bűneinket, és jobban érezzük magunkat. Ezután azonban, amikor végre 
megkönnyebbül az ember szíve, és öröm jön a borúlátás helyett, Jézus egy 
cserét kínál. Terhet és igát. Akkor ismét kezdődik minden elölről, csak most 
talán „átfestve”? Könnyen bizalmatlanság férkőzhet gondolatainkba. De ne 
adjuk fel ilyen könnyen! Ha megtaláljuk a megfejtést: mi az iga, mi a teher – 
egy és ugyanazon dologról van szó, akkor megértjük, mitől gyönyörű és 
könnyű! Megint tudatosítanunk kell magunkban, hogy Jézus Krisztus, 
amikor a mennyei valóságról beszélt, egyszerű példákat alkalmazott a földi 
környezetből. Kézzel fogható, rögtön érthető dolgokat, amelyek azonban 
egy örökkévaló világ felé mutatnak, de csupán mint árnyképek. 

Jobban megértjük a hasonlatot, ha tudjuk, mi az iga vagy járom, és milyen 
céllal alkották meg. Alapvetően a szántást megkönnyítő faszerkezetről van 
szó, amelyet az igavonó állat, többnyire szarvasmarha, ökör, bivaly vagy ló 
fejére, illetve nyakára helyeztek. A járomba párosával vagy egyedül fogták 
be az állatokat, hogy a súlyos, vasból készült földművelő szerszámot 
könnyebben húzzák, hiszen az iga értelemszerűen összeköttetésben van a 
jószágok után kapcsolt eszközzel. Segítségével a barmok vonóereje az őket 
irányító ember kezébe kerül. Célja a munkavégzés hatékonyabbá tétele, a 
teher egyenletesebb elosztása, az állatok közötti összhang megteremtése, 
illetve a vezérlés, az irányítás megkönnyítése. A járom teszi lehetővé a 
szántóvető által kijelölt irány, illetve cél tartását a földművelés során.  
Jézus szavai szerint a szántóföld a világ (Mt 13:38), vagyis az Isten 
fennhatóságán kívül eső területek, emberek millióinak otthona, szíve. A 
gazda ugyanaz, mint a magvető, vagyis az Úr. A Krisztus által gyermekeinek 
felkínált járom önkéntes, semmi erőszak vagy kényszer nem társul 
felvételéhez. De ha nincs rajta az emberen, nem képes Istennel és Istenért 
hatékonyan munkálkodni! 

Mi lehet akkor ezek alapján e titokzatos iga? 
- Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! 

A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön. (Zsolt 143:10) 
- Emberi kötelékkel vontam őket, szeretetnek köteleivel. (Hós 11:4) 
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- Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. (Róm 8:14) 
- Aki az Úrral egyesül, egy Lélek Ővele. (1Kor 6:17) 
- Az Isten Lélek. (Ján 4:24a) 
- Az Isten szeretet. (1Ján 4:8b) 
- Az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a szent Lélek által, ki 

adatott nékünk. (Róm 5:5) 
- Öltözzétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség kötele (Kol 3:14) 

Isten célja, hogy elszéledt földi nyáját egybegyűjtse, hogy a mennyei 
békességet eredményező akarattal egybeolvadjanak. De nem erőszakos 
úton kívánja elérni a Föld örökkévalóságba való visszaillesztését, hanem a 
legszelídebb módon. Elküldte szerelme foglalatát, szíve gyönyörűségét, aki 
a leggyakorlatibb formában mutatta be Isten irántunk érzett jóindulatát. 
Jézus ma egyetlen úton lehet jelen a Földön: a szívekben, szent Lelke által. A 
titokzatos kötelék Isten és ember között Jézus életadó, megelevenítő, 
felforrósító szerelme, amely nyitott a menny felé és öröme az atyai akarattal 
való teljes harmónia. E személyes kapcsolat által ugyanaz a Krisztus él 
gyermekeiben, akiről ezt írták a próféták és az evangéliumok: 

- Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te 
törvényed keblem közepette van. (Zsolt 40:9) 

- Nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött 
engem. (Ján 6:38) 

Jézus Krisztus Lelke a legteljesebb jóindulat, az elveszettek megmentését 
munkáló, hatalmasan cselekvő szeretet. Amennyiben e Lélek irányít és 
vezérel valakit, az úgy jár-kel e világban, ahogyan a Fiú: Ő széjjeljárt, jót 
tévén. (Csel 10:38)  

Talán nem nehéz megfejteni, hogy e láthatatlan kötelék miért gyönyörűséges 
és könnyű? Nehéz-e a szerelem, keserves dolog-e szerelmesnek lenni? A 
legkívánatosabb állapot, érzelem a világon! A folyamatos együttlétet, a 
felfokozott örömmel teljes perceket, az adni vágyást, az önfeladást, a másik 
szándékainak, kívánságainak kitalálását és teljesítését jelenti. Érdemes 
megnézni, hol jelenik meg még a Bibliában ez a kifejezés: egyrészt maga a 
Fiú az Atya gyönyörűsége volt mennyei születése pillanatától fogva 
mindennap, másrészt pedig a Fiú leli gyönyörűségét az emberek fiaiban 
(Péld 8:30-31; Mt 17:5). Ugyancsak Jézus szavait közvetíti Dávid egyik 
zsoltára: A szentekben, akik e földön vannak, és a felségesekben van minden 
gyönyörűségem. Teljes öröm van tenálad, a te jobbodon gyönyörűségek 
vannak örökké. (Zsolt 16:3.11) Vagyis ugyanaz a szerelem köti Jézust a 
teremtményekhez, mint Őt a menny és a világmindenség Urához! Egy újabb 
egyenlethez jutottunk tehát: SZERETET = SZÖVETSÉG 
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5. Tanuljátok meg tőlem… 

Aki magára vette a Fiú igáját, vagy más szavakkal szerelembe esett a 
Vőlegénnyel, annak élete ettől fogva – természetesen nehézségektől nem 
mentesen – a szüntelen gyönyörködés élete lesz. Napról napra, fokozatosan 
bontakozik ki előtte Jézus szépsége. A mennyei arc egyre tisztábban ragyog 
elő az emberi tudatlanság, hitetlenség, kételyek és félelmek felhői mögül. 
Minden élet forrása Isten szelíd és alázatos szíve. A Jézussal való házasság 
ezt a szelíd és alázatos szívet mezteleníti le a kérdésekkel és előítéletekkel 
teli teremtmények előtt. A szövetségi kötelék a tanulás alkalmait nyújtja 
számunkra az újabb és újabb helyzetek, feladatok során. Krisztus Lelkének 
sugallatait meghallva és követve meggyőződhetünk róla, hogy a fizikai harc, 
a kegyetlenség, a zsarnoki uralom megfojtja a kibontakozás lehetőségét. 
Egyedül az önmegtagadás, az erőszakmentesség, a jóság biztosítja a 
fenntartható élet, a fenntartható kapcsolat alapját: 

- A szelíd szív a test élete. (Péld 14:30) 
- A nyelv szelídsége az élet fája. (Péld 15:4) 
- A szelíd beszéd megtöri a csontot. (Péld 25:15) 

A Vőlegény, mint alázatos Király és szelíd Bárány meghalt szerelméért, hogy 
élete teljességét átadhassa menyasszonyának. Lelke gyümölcsei között 
megtaláljuk az alázatosság és szelídség édes terméseit is. Minél hosszabb 
időt töltünk az Ő társaságában, annál nagyobb lesz szerelmének hatalma 
felettünk, és önző, akaratos énünk annál kisebbre zsugorodik. A tanulás 
életfogytiglan tart, sőt, még az örökkévalóságban is folytatódik. Jézus 
Krisztus jellemének szépsége, önmegtagadásának mértéktelensége méltó 
arra, hogy szüntelenül gondolkodjunk róla. 

6. … és nyugalmat találtok 

A korábbi, rendkívül megterhelt és kimerült állapotot Jézus ígérete szerint a 
nyugalom, a felüdülés váltja fel. A bűnök összes terhe a keresztre lett 
szögezve, vagyis semmi nem ékelődik többé Isten és ember közé: sem a 
rossz lelkiismeret, sem a mennyei haragtól való félelem nem kell, hogy 
aggasszon minket. Jézus megosztja velünk az Ő szívében uralkodó tökéletes 
békességet. A teher pedig, amelyet Krisztus kínál, nem a mi vállainkat 
nyomja. Isten országának építése kizárólag Jézus munkája bennünk és 
körülöttünk. A mi feladatunk „csupán” engedelmeskedni a Lélek 
késztetéseinek, parancsainak, ahogyan annak idején a tanítványok tették. E 
készséges engedelmesség diadalát írja le Lukács apostol az Apostolok 
cselekedetei című könyvben. Így az élet a legizgalmasabb és 
legdicsőségesebb kalanddá válik a mindenható Megváltó oldalán, akié a 
hatalom összessége az egész világegyetem felett.  
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eghalt az édesanyám. Ez nem egyedi vagy különleges tapasztalat, 

előbb-utóbb mindenkinek át kell élnie. Vannak azonban a fájdalom 
és a szenvedés mellett rendkívül bátorító részletei is a történetnek, 
amiért talán érdemes megosztanom. Áldott az Úr, mert olyan 

embert adott szülőmül, aki – mint mindenki – sokat tévedett és vétkezett, de 
képes volt alázatosan bocsánatot kérni! Áldott az Úr, mert láthattam, ahogyan 

a szenvedés Jézus hasonlatosságára csiszolja! Áldott az Úr, mert lehetőséget 
adott a hittel és várakozással teljes búcsúzásra! Áldott az Úr, hogy az a kislány, 
aki az anyukám volt, bár egész életében a megalázottak és megszomorítottak 
közé tartozott, mégis gazdag ajándékot nyert Jézus szeretetében! Áldott az Úr, 
hogy e szeretetet továbbadta nemcsak nekünk, de annak idején kis 

tanítványainak is! Áldott az Úr az Ő szent szavaiért, amelyekkel végigkísérte 

lépteit, az elsőtől az utolsóig! Áldott az Úr, hogy azon a hajnalon is szólt, 

amikor megvált tőlünk: Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak 
árnyékában nyugszik az. (Zsolt 91:1) Megértettem a csodát, hogy aki e földi 

létben Ővele járt, az a feltámadásig Nála van elrejtve, hogy majd megláthassuk 

egymást szépségben és dicsőségben!  
Halála után pár órával találtunk egy kis cédulát a táskájában, amit mama húsz 

évvel ezelőtt írt: „Drágáim! Ha elmennék, megtiltom, hogy szomorkodjatok! 
Semmiféle temetés vagy ceremónia ne legyen, csak szórjátok hamvaimat a 
folyóba! A kicsikre vigyázzatok! A mennyben várlak titeket!” 

  

M 

Akik elfogadják az egyetlen elvet, hogy az 

Istennek végzett szolgálatot és az Ő 

tiszteletét mindenek fölé helyezik, azok 

aggodalmai szertefoszlanak, és egyenes 

ösvényre lelnek. A tökéletes béke tökéletes 

összhang Istennel, amely kimondja: 

Legyen meg a te akaratod! Az ÉN szeretete 

nyugtalanságot okoz. Az Isten iránti teljes 

bizalom a békesség forrása. 

(E.G. White) 
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ISTEN FIAI 

indenki jól ismeri Káin és Ábel, az első testvérpár történetét. 
Mindent elárul a legidősebb fiú lelkiállapotáról a kérdés, amelyet 
feltett Istennek: Vajon őrzője vagyok a testvéremnek? (1Móz 4:9) A 

Jóság védőszárnyai alól való kilépéssel egy tragikus gyűlölettörténet vette 
kezdetét, amely mindmáig tart. Az Isten elleni lázadás végletesen 
elidegenítette az embert mindenki mástól is. Lángtenger és vérözön a 
minket körülvevő földi valóság, s erről szólnak a legkorábbi krónikák is. 
Abban a pillanatban, amikor Káin megtagadta eredeti feladatát, a 
szeretetteljes őrzés-óvás gondját – hasonlóan Ádámhoz, aki az Édent 
mulasztotta el őrizni az ellenséges befolyástól –, azonnal gyilkossá vált. 
Hasonló indulatokat figyelhetünk meg Jákób és Ézsau, József és bátyjai, 
Mózes és testvérei, Dávid és bátyjai, azután pedig fiai között: irigység, 
uralomvágy, féltékenység, harag, bosszú, kegyetlenség megtörhetetlen 
láncolata napjainkig.  

Pedig milyen különlegesen gyönyörű a magyar testvér szó! Egyelőre nem 
találtam megfelelőjét a többi nyelvben, amely ennyire kifejező volna: a 
testvérek valóban egy test, egy vér szülöttei, azaz részei egymásnak, azonos 
élet tölti be őket. De hiába a szép szó, ha a mögötte húzódó valóság 
gyökeresen másról szól. 

Amikor Jézus Krisztus megalázta magát és szolgai alakot öltött, 
gyakorlatilag a rabszolgák rabszolgája lett a kereszten. Vér szerint Máriától 
született fiúként, hogy egy új emberi család, egy új testvériség fejévé legyen. 
Megtörte az uralkodni vágyás hatalmát az emberi szív felett, mert Ő – isteni 
természete szerint – mindenekfelett szolgálni vágyott: legnagyobbként, 
legerősebbként, leghatalmasabbként a legkisebbek, leggyengébbek szolgája 
lett. Isten Jézust, mint nemes vesszőt oltotta be az emberiség elvadult 
szőlőtőkéjébe, így lett Ő Dávid gyökere és ága. 

Aki elfogadja tőle a szeretet kötelékét, a szolgálat igáját, az hit által új szívet 
nyer, amelyben nem a hatalomvágy, hanem a szeretet az úr. Ha a 
függőleges, azaz felfelé irányuló kapcsolat helyreáll, akkor a vízszintes, azaz 
mellérendelő viszonyok is automatikusan rendeződnek. Más szavakkal: ha 
valaki Jézus szerelmese lesz, az őszintén szeretni fogja embertársait, akik 
ellenségből valódi társakká válnak számára. Isten Fia által maga is Isten 
fiává, leányává válik. A szolgáló emberiség tagjává lesz, testvérré születik, 
aki igazszívű őrizője testvéreinek. Krisztus vére, élete összekapcsolja őket: 
az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók. (Ef 5:30) 
Más szavakkal megfogalmazva: Azonképpen sokan egy test vagyunk a 
Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. (Róm 12:5) 

M 
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A testi természet, az önzés úgy hat, mint a mágnesek azonos pólusai: 
taszítják egymást. Lehetetlen tartósan és szorosan egymás mellé illeszteni 
őket. Csak erőszakos eszközökkel, ideig-óráig sikerülhet. Krisztus vére épp 
ellenkezőleg hat, úgy, mint testünkben a laminin molekula. Összeköt, 
összeforraszt, és csakis így valósulhat meg az egység, amelyért Ő maga is 
könyörgött halála előtt: 

Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te 
benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, 
hogy te küldtél engem. 
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 17:21-23) 

Ahogyan az emberi test tagjai, szervei különböző feladatokat látnak el 
annak érdekében, hogy minden életműködés rendben folyjon, úgy alkotta 
meg Isten is az új emberiséget, az egyházat. Ez a negatív tartalommal terhelt 
szó eredeti formájában ecclesia, jelentése pedig a világból kihívottak. 
Krisztus minden testvére, tagja kapott valamilyen szolgálatot a többi 
testrész, azaz testvér építése érdekében: 

És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket 
evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: 
A szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus 
testének építésére: 
Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő 
megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével 
ékeskedő kornak mértékére: 
… az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk 
Abban, aki a fej, a Krisztusban; 
Akiből az egész test, szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve az Ő 
segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint 
való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére 
szeretetben. (Ef 4:11-13.15-16) 

A testvérek arányos növekedése Jézus megismerésében függ nemcsak a 
Fejtől, aki a Krisztus, hanem az egymáshoz való viszonytól is. A segítség 
aranykapcsai az Ő szent Lelke jelenlétének gyümölcsei, a szeretet 
különböző megjelenési formái: öröm, jóság, békesség, hűség, szelídség, 
hosszútűrés, mértékletesség (ld. Gal 5:22) teszi lehetővé az egymáshoz való 
vonzódást és szoros összekapcsolódást. Valósággá válik a fenntarthatóság 
törvénye: 



18 
 

Szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ez egy 
igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.  
(Gal 5:13-14) 

Ha az emberi szívek nem úgy működnek többé, mint a rákos sejtek, vagyis 
mások bekebelezése árán vélik megtalálni boldogságukat, hanem Jézus 
túláradó önzetlensége táplálja őket, akkor megváltozik a boldogságról 
alkotott kép is. Valójában kicsiny mozaikkockák egy hatalmas képben, s az 
éleik párhuzamosra csiszolódtak a Mester kezében. Nem akarnak többé 
legnagyobbak lenni, különösen nem a többiek kárára, hanem elfogadják az 
egymás mellettiség, az egymásra utaltság nagyszerűségét. Életfontosságú a 
kölcsönhatás! Egyik szervünk sem képes kizárólag csak adni, termelni a 
többiek számára. Be is kell fogadnia a többi szerv által előállított 
tápanyagot. A testvérlét az egymásért élés élete: folyamatos adás és 
elfogadás – s ebben nincs, nem lehet kivétel, különben azonnal zavar áll be a 
harmónia helyett. Ha mindenki a másik javát szolgálja, ez egyben azt jelenti, 
hogy mindenki elfogadója is a másik feléje irányuló szeretetének: 

Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit 
hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. 
Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, 
épülésére. 
Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint meg van 
írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám. (Róm 15:1-3) 

Minél szorosabb a Jézushoz fűződő szeretetkötelék, annál erősebb a vágy és 
az akarat az emberben, amely az örökkévaló létezés egyetlen feltétele: 

Valaha én is úr akartam lenni; 
ó bár jó szolga lehetnék! 

(Weöres Sándor) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és 
adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal 
szólják a te beszédedet, A te kezedet kinyújtván 
gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te 
szent Fiadnak, a Jézusnak neve által. És miután 
könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek; 
és beteltek mindnyájan szent Lélekkel, és az Isten 
beszédét bátorsággal szólták. (Csel 4:29-30) 
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AZ URALOM AZ Ő VÁLLÁN LESZ… 

Egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő 
vállán lesz, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, 
örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének! 
Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és 
királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság 
által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme cselekszi 
ezt! (Ésa 9:6-7) 

sodálatos jövendölés ez az Istentől megígért és elküldött Fiúról Ésaiás 
prófétától. Talán máig egyetlen, de biztosan legszebb megzenésítését 
hallhatjuk Händel Messiásában. A többszólamú kórus örömtől 

szárnyaló énekét hallgatva ütötte meg fülemet a címben kiemelt sor. 
Hatalmas ígéret a jövendő örök békessége, melynek alapja Krisztus 
királysága. De vajon biztosan jó lesz így? 

Miért a Fiú lesz minden hatalom birtokosa? Miért fog éppen Jézus 
uralkodni? Csak azért, mert Istentől született? Nem érdemtelenül elfogult az 
Atya egyetlen gyermekével szemben? Miért nem alkalmas erre más is rajta 
kívül? Ezek a kérdések az egész világegyetem békességét megzavarták, 
háborút és halált hozva a teremtményekre. Az Atya megadta a mindenki 
számára kielégítő választ, a Fiú pedig bizonyította, hogy méltó az 
uralkodásra – és csakis Ő méltó rá, senki más. Nézzük meg ennek három 
lépcsőjét – érdekes módon mindegyik kapcsolatban van Jézus vállaival… 

A jó pásztor 

Úgy mutatkozik be egyik példázatában, mint a jó pásztor, aki elindult, hogy 
megkeresse és megmentse az elveszett, századik bárányát: a Földet, az 
emberiséget, téged. Nem csupán kereste, nem csak leereszkedett érte a 
legmélyebb szakadékokba, felmászott a legmeredekebb csúcsokra, de meg 
is találta: és megtalálta, felvette a vállára, hazavitte, s mindeközben 
örvendezett! (ld. Luk 15:5) Vállára vette a bárányt, mert az képtelen volt 
már járni és hazavitte. Útközben megnyugtató szavakkal bátorította, és 
örömében énekelt az Atyának. 

A szelíd Bárány 

A következő képben már úgy látjuk Őt, mint alázatos Bárányt, akit 
mészárszékre visznek: és emelvén az ő keresztfáját, ment az úgynevezett 
Koponya helyére, amelyet héberül Golgothának hívnak, ahol megfeszítették 
őt. (Ján 19:17-18) Megkorbácsolt vállára vette azt a gerendát, amely 
kivégzésének eszköze lett. Az elkószált bárányok helyett felajánlotta magát 
ártatlan áldozatként, s ezt nem holmi légüres térben tette. Ott sem lett volna 
könnyű, de fizikai szenvedései közben szóbeli bántalmazás is szegélyezte 

C 
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útját. Minden lépésénél, botlásánál gyalázatos szavak hullottak rá, amelyek 
a tövisek és a korbács okozta sebeknél is jobban fájtak. S Ő nem tiltakozott. 
Elfogadta a szégyen- és gúnyteljes haldoklás minden terhét, mert nem a 
maga érdekeit tartotta szem előtt, nem a maga javát kereste, hanem teljes 
szívvel vállalta a bűnözővé aljasodott teremtmény sorsát. A Getsemáné-
kerttől a Golgotán töltött utolsó pillanatáig jobban foglalkoztatta az általa 
szeretett emberek sorsa, mint saját szenvedése. Miközben gyalázó szavak és 
tettek ostromát állta ki, és éppen azok szidalmazták, akik helyét elfoglalta a 
kereszten, az élet szavait szólta a körülötte lévőkhöz. Szeretettel 
figyelmeztette a zokogó asszonyokat Jeruzsálem jövendő sorsára; támaszt 
ígért édesanyjának a következő évekre; örök életet és békességet nyújtott a 
jobbján függőnek, és utolsó szavával meghirdette a végső győzelmet a 
gonoszság felett. 

Hordozta a gyalázatot azok helyett, akik megérdemelték volna – helyettünk 
állt oda és helyettünk halt meg. Vagyis egyértelműen bizonyította, hogy bár 
Isten Egyszülöttjeként megtehette volna, a legkevésbé sem volt önző, a 
legkritikusabb pillanatokban sem. Vért verítékezett, vére és könnye hullott, 
az önzetlen szeretet azonban e helyzetekben sem hunyt ki benne. Előbb halt 
bele a fájdalomba, minthogy lemondjon az emberről. 

Önzetlen ragaszkodása a kereszten haldokolva lelepleződött le mindenki 
számára. Igent mondott Isten világkormányzására, amelyben a szeretet a 
fenntartó hatalom, nem pedig az önzés és a zsarnokság. Igent mondott a 
szenvedésre az örökké tartó élet helyreállítása érdekében. Igent mondott a 
jogtalan gyalázkodásra, hogy elhordozásuk által igazságot és szentséget 
vívjon ki a szidalmazóknak. Igent mondott saját halálára a veszendők 
örökségének helyreállítása érdekében. Testvérévé fogadta felszegezőit. 

Eliákim 

Harmadszor van egy kevéssé ismert prófécia is, amely első olvasásra 
talányosabban, de ismét Jézus vállairól beszél. Most tekintsünk el a 
jövendölés első jelentésétől, és nézzük meg, mire vonatkozik a Fiúval 
kapcsolatban: 

És lesz ama napon, hogy elhívom szolgámat, Eliákimot, a Hilkiás fiát, 
S felöltöztetem őt öltözetedbe, és öveddel megerősítem, és uralmadat 
kezébe adom, és ő lesz atyja Jeruzsálem lakosainak és a Júda házának; 
S az ő vállára adom a Dávid házának kulcsát, és amit megnyit, senki 
be nem zárja, és amit bezár, nem nyitja meg senki; (Ésa 22:20-22) 

Az Eliákim név jelentése ’akit Isten felemel, megerősít’. Jézus Krisztus a Szent 
és Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és 
bezárja és senki meg nem nyitja (Jel 3:7-8). Az, akit Isten felemel, azaz 
felmagasztal, először a kereszten emeltetett fel: ég és föld között függve, 
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teljes magányba taszítva bizonyította jóságát. Feltámasztása után Isten, 
immár gyógyult, örökkévaló vállaira helyezte Dávid házának kulcsát. Mint 
örökéletű Ember, az új emberiség égi közbenjárója lett. Megnyitotta 
előttünk az utat Isten trónjához. A mennyei szentély szolgája lett, örök és 
tökéletes főpap, aki visszatéréséig szüntelen az Atya jobbján áll és könyörög 
vére árán megszerzett földi gyermekeiért, testvéreiért. Minden egyes 
imánkhoz jó illatú tömjénként társul Jézus Krisztus szeretet- és 
igazságteljes szava, és tettre sarkallja a Mindenhatót. A Fiú, mint főpap 
könyörületes, hűséges szívvel hordozza az egykor önként vállaira vett 
terhet. (ld. Zsidókhoz írt levél) Utat nyitott a magasságba, hogy már most is 
bűn és félelem nélkül, saját szentségébe és igazságába öltözötten 
jelenhessünk meg az Atya trónszéke előtt, egészen a tényleges találkozásig. 
Így teljesül a Zakariás pap által mondott prófécia Lukács evangéliuma 
elején… 

Teljesen nekünk adta önmagát, elég, ha csak két ígéretét komolyan vesszük: 
Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem – Aki kér, mind kap. Hány ember 
született Ádám óta és hány fog még születni az utolsó pillanatig?! És Isten 
legalázatosabb szolgájának nem pusztán az emberiségre van gondja: Mert Ő 
benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és 
láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár 
hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek; És Ő előbb 
volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn. (Kol 1:16-17) Létezik-e nála több 
és nagyobb terhet hordozó szolga?! 

Aki ilyen mértéktelenül szeret, az bizonyította, hogy méltó az uralom 
hordozására, mert pontosan olyan, mint Atyja. Soha nem fogja rosszra, önző 
vagy kétes célokra fordítani végtelen hatalmát. Soha nem fog felállítani 
szenvedést okozó rendszert, nem él vissza a kezében összpontosuló 
végtelen erővel. Kicsoda olyan hát, mint Isten? Kizárólag a Fiú! 

…ezért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, amely 
minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, 
mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus 
Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. (Fil 2:9-11) 

Az uralom, a hatalom, Jézus Krisztus vállán nyugszik most és mindörökké. A 
rabszolgák rabszolgája méltó a királyság hordozására. A kereszt és a 
töviskorona után méltó a dicsőség koronájára.  

Bizony, méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, és 
bölcsességet és hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást! (Jel 5:12) 
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GONDOLATOK A SZOLGÁLATRÓL 

 A mennyben valamennyi teremtett lényért végzett szolgálatában a 
szeretett Fiú közvetítésével az Atya élete árad ki mindenre, és a Fiú 
által tér vissza a szeretet áradata – dicséretben, örömteli szolgálatban 
– a mindenség Forrásához. (E. G. White) 
 

 Boldogok mindazok, akik Őt szolgálják. (Ésa 30:18) 
 

 Minden ember rabszolga a Földön – vagy Jézus Krisztus vagy a bűn 
rabszolgája. Jobb Jézusénak lenni! (Liu Csen-Jing) 
 

 Ha nem tudjuk igazán, mit jelent az Úrhoz közeledni, azt sem tudjuk, 
mit jelent az Úrnak szolgálni. Lehetetlen messze állni Tőle és neki 
szolgálni. Nem szolgálhatunk neki messziről. (Watchman Nee) 
 

 Ha már Jézus Krisztushoz tartozol – a szolgája vagy –, többé nincs 
jogod ahhoz, hogy az életedet te felügyeld és te tervezd meg!  
(Liu Csen-Jing) 

 
 A példa nagyobb hatalom, mint az utasítás. (Spurgeon) 

 
 A szeretet gyümölcse a szolgálat. A szolgálat gyümölcse a béke.  

(Teréz anya) 
 

 Az egyetlen nagyság az alázatosság nagysága. Az egyetlen 
megkülönböztetés, hogy ki milyen odaadással szolgál másokat.  
(E. G. White) 
 

 A kegyelem birtoklásának csalhatatlan jele a Krisztusért való 
munkálkodás. (Spurgeon) 
 

 Az imádság cselekedete a szeretet, és a szeretet cselekedete a szolgálat.  
(Teréz anya) 
 

 Ha nem gyakoroljuk az önfeláldozást mások javára családi körben, a 
szomszédságban, a munkahelyen, a gyülekezetben, és ahol csak 
megfordulunk, akkor – bármit is vallunk, nem vagyunk keresztények. 
(E. G. White) 
 

 Az Úr Jézus soha nincs szolgálaton kívül. (Spurgeon) 
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 Krisztus országa más elveken nyugszik. Az embereket nem hatalomra, 
hanem szolgálatra hívta, hogy az erősek hordozzák a gyengék 
fogyatékosságait. Az erő, a rang, a tehetség, a műveltség nagyobb 
kötelezettséget ró birtoklójára embertársai szolgálatában.  
(E. G. White) 
 

 Aki nem restell kötényt hordani, annak nemsokára nem lesz rá 
szüksége. (Spurgeon) 
 

 Aki fenntartás nélkül átadja magát Istennek, az végzi a 
legelfogadhatóbb szolgálatot az Úrnak. Akik kapcsolatban vannak az 
Atyával, azok munkatársaivá válnak, emberi természetben mutatva 
be az Úr jellemét. (E. G. White) 
 

 Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3:10) 
 

 Tekints a te szolgád imádságára és könyörgésére, óh Uram, én 
Istenem, hogy meghalljad a dicséretet és az imádságot, amellyel a te 
szolgád könyörög előtted e mai napon; Hogy a te szemeid e házra 
nézzenek éjjel és nappal, e helyre, amely felől azt mondottad: Ott lesz 
az én nevem; hallgasd meg ez imádságot, amellyel könyörög a te 
szolgád e helyen. (1Kir 8:28-29) 
 

 Emlékezz, hogy Krisztus az, aki rajtunk keresztül munkálkodik – mi 
csupán eszközei vagyunk a szolgálatban! (Teréz anya) 
 

 Az angyalok mindig ott vannak, ahol a legnagyobb a szükség, segítik 
azokat, akiknek a legkeményebb csatát kell vívniuk az énnel, és 
akiknek kilátástalanok a körülményei. Ebben a szolgálatban 
működnek közre Krisztus igaz követői. (E. G. White) 
 

 Az igazi szolga nemcsak a kezével, de a szívével is ad. (ismeretlen) 
 

 A szolgálat nemcsak prédikálásból áll. Azok is szolgálnak, akik segítik 
a betegeket, a szenvedőket és szűkölködőket, a vigasztalás szavait 
szólják a megtört szívűeknek, a kicsinyhitűeknek. (E. G. White) 
 

 Egy hangya sem tud mézet gyűjteni, még ha életét is adná érte. 
(Spurgeon) 
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 Azoknak, akik Isten szolgáinak tartják magukat, néha nehezére esik 
elfogadni, amit másoktól kapnak. (ismeretlen) 
 

 A legalázatosabb munkás is, akit a szent Lélek indít, láthatatlan 
húrokat pendít meg, amelyek rezgése elhallatszik a Föld legvégső 
határáig, és dallamuk átcsendül az örökkévaló korszakokon.  
(E. G. White) 
 

 Ha ösztönzőnk Isten szeretete, semmiféle hálátlanság nem tántoríthat 
el embertársaink szolgálatától. (O. Chambers) 
 

 Isten jó gazda. Már a munka alatt is megfizeti szolgáit, de fizet a munka 
végeztével is. (Spurgeon) 
 

 Azok élik a legteljesebb és legkielégítőbb életet, akik másokat 
szolgálnak. (ismeretlen) 
 

 Csak azok Isten munkatársai, akik Krisztus életét élik. (E. G. White) 
 

 Mindig vigaszt kapunk, ha másokat szolgálunk. (Spurgeon) 
 

 A szolgálat csodája abban áll, hogy kielégíthetjük mások szükségleteit, 
miközben a sajátjainkról megfeledkezünk, s közben mégis 
elégedettséget érzünk. (ismeretlen) 
 

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

 Mindazokat, akik befogadják Krisztus életét, Ő felszenteli, hogy 
embertársaik üdvösségéért munkálkodjanak. E munka végzésére jött 
létre az egyház. (E. G. White) 
 

 Aki szereti a maga életét, elveszti azt; és aki gyűlöli a maga életét e 
világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem 
kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nékem 
szolgál, megbecsüli azt az Atya. (Ján 12:25-26) 
 

 Ha úgy szeretjük a világot, ahogyan Krisztus szerette, akkor fejeződik 
be számunkra az Ő küldetése. Akkor vagyunk alkalmasak a mennyre, 
mert a menny már a szívünkben él. (E. G. White) 

 


