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MINT AZ ESŐ ÉS A HÓ… 

Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, 
hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és 
magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: 
Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám 
üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, 
ahová küldtem. (Ésa 55:10-11) 

Már kisiskolásként tanultunk a „víz munkájáról”, felszínformáló, 
romboló és építő tevékenységéről. Az esőcseppek és a 
hókristályok előbb-utóbb a legellenállóbb sziklafelszíneket is 
kikezdik. Barázdákat, mély repedéseket vájnak a kemény kövekbe, 
hatalmas tömböket hasítanak ki szinte észrevehetetlenül az 
egységes hegytömegből. A sivatagok, ahol ma apró kőzetszemcsék 
milliárdjait sodorja ide-oda a szél, egykor szilárd vonulatokat 
alkottak.  

Az eső a legjobban letaposott, legkeményebb földutakat is képes 
átáztatni, fellazítani; a nagy rögöket porhanyós talajjá olvasztja, a 
port pedig híg sárrá változtatja. A csapadék minőségi átalakulást 
eredményez, és lehetővé teszi az élet új formáinak megjelenését: a 
kopár helyek kizöldülnek, tóvá lesz a délibáb, a szomjas föld vizek 
forrásaivá (Ésa 35:7) alakul.  

Ugyanez az életfakasztó, csodákat eredményező erő rejlik Isten 
beszédében (amely magát a vizet, az esőt is megteremtette). 
Rögtön a Biblia első mondatai erről tesznek bizonyságot: a kietlen, 
puszta Földre az Úr szavára áradt szét a fény. És mondta Isten: 
legyen világosság! És lett világosság. (1Móz 1:3) Az ő szavára 
sarjadt a növények végtelen sokasága: Hajtson a föld gyenge füvet, 
maghozó füvet és gyümölcsfát. Hajtott tehát a föld gyenge füvet, 
maghozó füvet és gyümölcstermő fát. (1Móz 1:11-12) A Föld 
történetének első hetét áttekintve minden napon isteni szóra a 
semmiből új, addig soha nem volt létezőkkel telt meg a bolygó, s a 
végeredmény: tökéletes, igen-igen jó, gyönyörűséges! 

Isten beszéde, az élő Ige (a logosz) maga Jézus, a Fiú: Kezdetben 
volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. És az Ige testté 
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lett és lakozott miközöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya 
egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes volt kegyelemmel és 
igazsággal. (Ján 1:1;14) Itt azt mondja el János apostol, hogy Jézus 
Krisztus Isten egyszülött Fia. Ő Isten emberi testben megjelent, élő 
szava hozzánk, amely a mennyből szállt alá, telítve irgalmassággal 
és igazsággal. Kereszthalála előtt így imádkozott: Elvégeztem a 
munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem. A beszédeket, 
amelyeket nekem adtál, nekik adtam [ti. a tanítványoknak]; a te 
igédet nekik adtam. (Ján 17:4.8.14) Vagyis Jézus, mint az élő Ige 
maradéktalanul megcselekedte Isten akaratát, valóban szerencsés, 
azaz áldott volt, amerre ment: szavai nyomán a vakok szemei 
megnyíltak, a vétkesek bűngyűlöletre jutottak, a leprások 
megtisztultak, a halottak feltámadtak, a betegek meggyógyultak, a 
hitetlen szívek meglágyultak az isteni szeretet nyomán. 

Jézus Krisztusban mennyei Atyánk nekünk ajándékozta az élet 
igéit. Közel hozzád a beszéd: a szádban és a szívedben van. (Róm 
10:8) Hogyan lehetséges, hogy az Ige bennünk lakozhat? Arról 
beszélünk, azt mondjuk el, amivel foglalkoznak a gondolataink. Ezt 
Jézus így fogalmazta meg: A szívnek teljességéből szól a száj. (Luk 
6:45) Ha Krisztussal vagyunk telve, akkor az Ő szavait fogjuk 
mondani. Ez pedig valósággá lehet minden keresztény életében, 
aki befogadta az Atya által küldött szent Lelket, mert Isten 
kibocsátotta az Ő Fiának Lelkét a szívünkbe (ld. Gal 4:6)! A Fiú 
Lelke az ő jóságos élete, amely életet fakaszt a kopár sziklából, 
meglágyítja az útfélkeménységű szíveket, megöntözi a kiszáradt 
életeket, hálával telíti Isten iránt, és gyümölcsözővé teszi a meddő, 
önző lelkeket.  

Csak hangozzék szádból az isteni szó, mely olyan, mint az eső és 
hó, és bízhatsz abban az erőben, amely e szavakban rejlik! Életet 
teremt benned és körülötted, csak légy türelemmel…  

Az isteni ige a világegyetem összes erejének kútforrása.  
(C. H. Spurgeon) 
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A mennyei szó 

 

A mennyei szó, a mindenható, 

lehull az égből, mint eső és hó. 

Megöntöz kerteket, sivatagot, 

virágot fakaszt, s érlel sok magot: 

új gabonát ad a magvetőnek,  

friss kenyeret az éhezőnek. 

Tövisek helyén zöldellő ciprus, 

növekszik bogáncs helyén a mirtusz. 

 

A mennyei szó, a mindenható, 

lehull az égből, mint eső és hó. 

Átjár szíveket, elűz bánatot, 

élettel tölt be béna végtagot. 

Reményt nyújt magányos szenvedőnek, 

bocsánatot csüggedt vétkezőnek. 

Önző én helyén Úr Jézus Krisztus, 

Égbe száll Atyát dicsérő himnusz. 
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LÉGY PÉLDA! 

Senki a te fiatalságodat meg ne vesse, 
hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a viselkedésben, 
a szeretetben, a hitben, a tisztaságban. 
(1Tim 4:12) 

Pál apostol Timóteust, a gyermekeként szeretett fiatalembert 
buzdította a fenti szavakkal, de ez a felszólítás minden korszak 
fiataljainak (és idősebbjeinek) szól.  

1. Példa 

Még ha nem is vagyunk tudatában, de mindenképpen példa 
vagyunk a körülöttünk élők számára. Állandóan valamilyen hatást, 
befolyást árasztunk környezetünkre, s ez olykor már igen 
messzire nyúló hatás, mert a virtuális térben is nyomokat hagyunk 
magunk után – különösen a fiatal nemzedékek. A példakép 
bizonyos vonatkozásokban erősen elüt környezetétől, kitűnik a 
tömegből és akarva-akaratlanul elutasításra vagy követésre 
sarkallja azokat, akik látják-hallják. A világ ma tele van 
bálványoknak, sztároknak, celebeknek kikiáltott példaképekkel, 
akiknek szépségét, fiatalságát, gazdagságát, tehetségét stb. milliók 
irigylik, sőt imádják; sokan igyekeznek utánozni, függetlenül attól, 
mennyire értékes erkölcsi értelemben az adott minta. 

Az eredeti görög szövegben a ’példa’ szó igen gazdag jelentéssel 
bír: példa(kép), minta(kép), típus, ütésnyom pénzen. Különösen az 
utolsóként felsorakoztatott értelem érdekes. Más szóval talán 
lenyomatként lehet visszaadni, vagyis az érmére nyomott képet, 
mintázatot érthetjük alatta. Amikor Jézust egy kérdéssel tőrbe 
akarták csalni, kért a körülötte állóktól egy adópénzt. (Luk 20:24) 
Teljesen egyértelmű volt, kinek a kincstárába tartozik: Kinek a 
képmása, felirata volt rajta? Az akkori római császáré, Tiberiusé. 
Hasonlóképpen, kinek a képmását hordozta Timóteus? Krisztus 
követői Krisztus képmását hordozták minden korban. És részben 
erről szól majd a történelem utolsó fejezete is: vagy a fenevad 
bélyegét, vagy az Isten pecsétjét veszi fel minden egyes ember. Az 
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utóbbi pedig nem más, mint jogos tulajdonosunknak, Jézus 
Atyjának neve. (Jel 14:1) 

Ezen az igén gondolkodva számtalan fiatal példája felmerülhet a 
Biblia történeteiből, elsősorban az Ószövetségből, amelyeket mind 
érdemes tanulmányozni az apostol szavainak tükrében. Mindegyik 
évezredeket, századokat bevilágító, buzdító, követendő példa 
lehet minden keresztény számára. Ott van többek között a négy, 
Babilóniába hurcolt héber ifjú, ottani neveiken Sidrák, Misák, 
Abednégó és Baltazár (vagyis Dániel), akik először azzal tűntek ki, 
hogy nem akartak az uralkodó asztaláról étkezni és a 
bálványáldozati ételekből enni. Ehelyett csupán zöldségeket 
kértek, próbaképpen tíz napra, és sokkal nagyobb fejlődést 
mutattak, mint társaik. Aztán legközelebb már a tüzes 
kemencében találkozunk velük, mert nem akartak leborulni az 
aranybálvány előtt (ld. Dániel könyve első, illetve harmadik 
fejezete). Ott van a Naámánt Elizeushoz irányító kislány, akinek 
hite csodálatos gyógyuláshoz vezetett (ld. 2Királyok 5. fejezet). 
Megemlíthetjük Jonathánt is, aki által az Úr ugyancsak csodával 
határos szabadulást szerzett Izraelnek (1Sámuel 14. fejezet). Az 
Újszövetségből kiemelhetjük azt a gyermeket, aki bátran odaadta 
ennivalóját Jézusnak (Ján 6:9). Ők nem azért tették, amit tettek, 
hogy kitűnjenek, hanem egyszerűen hűségesek voltak 
meggyőződésükhöz. Ismerték és szerették azt az Istent, akit a 
rendkívül nehéz, gyakran életet veszélyeztető próbában is 
megbízhatónak tartottak. 
Ezúttal azonban egy másik, de nagyon jól ismert történetet 
vizsgálunk meg a kiindulási ige fényében: Dávid és Góliát 
küzdelmét (1Sámuel 17. fejezet). Hogyan és milyen példát mutat 
számunkra a betlehemi pásztorfiú? Feltétlenül olvassuk el először 
gondosan az egész történetet, mert csak így fogjuk érteni az alább 
idézett igéket!  

2. Beszéd 

Figyeljük meg, milyen szavakkal fordult Isai fia egy számára 
váratlan, és nagyon csüggesztő helyzetben a nála idősebb, hadba 
vonult férfiakhoz, a királyhoz, majd az ellenséghez! Szeretném 
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hangsúlyozni, hogy noha nem volt felkészülve a helyzetre, amely 
fogadta, mégis, azonnal készen állt a küzdelemre!  

 Először a táborba érve, bátyjai után érdeklődve szembesül a 
félelmetes óriás fenyegető, Izrael Istenét becsmérlő 
szavaival, és feltesz két kérdést a körülötte állóknak: Mi 
történik azzal, aki megöli ezt a filiszteust, és elveszi a 
gyalázatot Izraelről? Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, 
hogy gyalázattal illeti az élő Isten seregét?! (17:32) 

Szemben honfitársaival, akik remegnek és elbújnak, és negyven 
napon keresztül – Saullal, a királlyal együtt – tűrik a gyalázkodást, 
Dávid azonnal felháborodik az élő Istent érő sértéseken és rögtön 
véget akar vetni ennek. Érdekes módon nem azt mondja, hogy 
’Bocs, fiúk, én még kicsi vagyok, ez nem az én ügyem, csak 
kenyeret hoztam, és már itt sem vagyok!’, hanem azonnal kész 
arra, hogy tegyen valamit az Úr nevének védelme érdekében. 
Kérdései egyfelől bátorítást, másrészt nagyon burkoltan 
szemrehányást, feddést is tartalmaznak: Hogy lehet, hogy ti nem 
számoltok az élő Isten segítségével, noha Izrael nevének jelentése 
Isten győztes harcosa?! Számára ez kézenfekvő, mindennapi 
igazság. Szavai Isten iránti szeretet, erőt sugallnak és bátorságot 
öntenek a hallgatóságba. Olyannyira, hogy az addig bénult 
izraeliták elviszik őt a királyhoz.  

 A királyhoz e kijelentéssel fordult: Az Úr, aki megszabadított 
engem az oroszlán és a medve kezéből, meg fog szabadítani 
engem e filiszteus kezéből is. (17:37) 

Szavai Isten nagyságáról, megbízhatóságáról tesznek bizonyságot. 
Az Úr, mint Szabadító mutatkozik be a kis Dávid által, aki mintegy 
emlékoszlopot állít korábbi győzelmeinek, amelyek valójában 
Jahve tettei. Nem magának tulajdonítja, hogy legyőzte a 
vadállatokat, hanem kizárólag Isten kegyelmének. 

 Góliáthoz így szólt: Te karddal, dárdával és pajzzsal jössz 
ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izrael seregei Istenének 
nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. A mai 
napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet 
levágom rólad. A filiszteusok seregének tetemét pedig az égi 
madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, 
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hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene. És 
tudja meg az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda 
által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket a kezünkbe 
fog adni. (17:45-47) 

Prófétai mondatok ezek, s ne feledjük, mindezt két, egymással 
farkasszemet néző had közötti területen, legfiatalabbként, 
mondhatnánk, megvetettként kiáltotta Góliát felé. Egy lelkileg  
csüggedt, szinte már megvert izraeli sereggel a háta mögött. Azt 
hiszem, egyértelmű, hogy aki ott és akkor a pásztorfiú győzelmére 
fogad, bolondnak titulálva nyert volna hatalmas összeget. Ez a 
csatakiáltás megint csak Isten dicsőítése: szembeállítja a 
legyőzhetetlen Mindenható nevét a földi harcosok veszélyes 
fegyvereivel, amelyek azonban hiábavalók és semmit érők Ővele 
szemben. Kijelentései nem csupán a párviadal kimenetelét, de az 
egész filiszteus csapat pusztulását előrevetítik. Mindezt ismételten 
nem saját ügyességének, erejének, hanem Isten hűségének és 
hatalmának tudatában mondta. 

Miről árulkodnak a te szavaid? Panasz, szemrehányás, sötétség, 
félelem árad belőled – vagy pedig hála, öröm és békesség, Isten 
szeretetéről, szabadításairól szóló vallomás? Legyen beszéded 
mindenkor kellemes, sóval fűszerezett (ld. Kol 4:6), vagyis 
Krisztussal teljes. Beszélsz-e bátran a múlt és jövő győzelmeiről, 
amelyeket Ő már megharcolt számodra? Legyen igaz rád nézve is 
Dávid vallomása: Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, 
elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el 
kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. (Zsolt 40:11) 

3. Viselkedés 

De hogyan viszonyul Dávid magatartása a fent idézettekhez? 
Nagyon könnyű szép és igaz szavakat hangoztatva a kinyilvánított 
igazság ellenkezőjét tenni, láthatatlanná válni, elvegyülni a 
tömegben. Ismerjük a közmondást is, „vizet prédikál és bort iszik.” 
Ha azonban valaki pozitív, követendő példa, akkor összhangnak 
kell mutatkoznia beszéde és magatartása között. 

 Pásztor volt a te szolgád, atyjának juhai mellett; és ha eljött az 
oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül: 
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Elmentem utána és levágtam, és kiszabadítottam szájából; ha 
pedig ellenem támadt, megragadtam szakállánál fogva és 
megöltem őt. (17:34-35) 

Már tizenévesen, emberi szemek elől többnyire rejtve megküzdött 
a vadállatokkal. Nem tudom, erre manapság hányan lennének 
képesek… Tehát volt már bizonyos harci tapasztalata, és korai 
évei gyakorlatilag állandó készenlétben és életveszélyben teltek. 
Bátorsága és ereje, kitartása mindenképpen figyelemre méltó. A 
bárányok védelmében szerzett tapasztalatai, meg nem 
futamodása, vagyis a „kicsiny dolgokban való hűség” tette őt 
később alkalmassá, hogy egy egész nép pásztora, vagyis királya, 
sőt, bizonyos vonatkozásban a Messiás előképe legyen.  

 És kezébe vette botját, és kiválasztott magának a patakból öt 
sima kövecskét, eltette azokat a tarisznyájába, és parittyájával 
kezében közeledett a filiszteushoz. (17:40) 

Amit kijelentett, azt megtartotta. Kiállt Góliát ellen, noha a 
fegyverzete igencsak hiányosnak tűnt mindenki számára. Nem 
változtatott a harcmodorán, azt tette, amit juhpásztorként 
megszokott. Bot, kövecske és parittya volt minden hadiszerszáma. 
Bár ez rendkívül kevés egy páncélos vitéz ellen, mégis meghozta a 
győzelmet. A bot ugyanis az isteni hatalom pálcája, miként azt 
Mózes esetében láthattuk, a kő magát Krisztust jelképezi, a hajító 
vagyis közvetítő eszköz a szent Lélek szimbóluma lehet.  

 És mikor a filiszteus felkészült és elindult, és Dávid felé 
közeledett: Dávid is sietett és futott a viadalra a filiszteus elé. 
És Dávid benyúlt kezével a tarisznyába és kivett onnan egy 
követ, és elhajítva homlokán találta a filiszteust úgy, hogy a kő 
a homlokába mélyedt, és arccal a földre esett. Így Dávid 
erősebb volt a filiszteusnál, parittyával és kővel. És levágta és 
megölte őt, pedig nem is volt kard Dávid kezében. Odafutott 
Dávid és ráállt a filiszteusra, és fogta annak kardját, 
kirántotta hüvelyéből, és megölte őt, fejét azzal levágta. 
(17:48-51) 

Megtörtént a lehetetlen! Önmagában már az is lenyűgöző, hogy 
Dávid tényleg nem félt, mert futott, és nem Góliát elől, hanem 
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ellenkezőleg, elébe ment a támadásnak. Másodszor a pontos célzás 
és találat a döntő eleme győzelmének. Az óriás homlokát 
beszakító kődarab célba juttatása bizonyára az előző évek 
megannyi „kényszerű” gyakorlásának gyümölcse volt. A parittya 
mesteri használata ugyanazokat a készségeket igényelte a három 
méter magas pogánnyal szemben, mint amikor a két méterre 
felágaskodó medvét próbálta megfékezni. Az ellenség minden 
eddiginél nagyobb és erősebb volt ugyan, de Dávid technikája 
ugyanaz volt, mint korábban. Magatartása kifejezte, hogy 
megszokta a küzdelmet, a mindig váratlan támadások alkalomról 
alkalomra edzették fizikumát és lelkierejét, mígnem készen állt 
erre a győzelemre is.  

Viselkedése teljes összhangban állt előző szavaival, és valóságos 
példát nyújtott a gyáván viselkedő izraelitáknak, akik Góliát 
halálát látva felbuzdultak a küzdelemre, míg végül teljesen 
megsemmisítették a filiszteusokat. Ugyanakkor elrettentő 
példának bizonyult az ellenség tábora számára, akiket minden 
addigi bátorságuk és erejük elhagyott, mivel összes bizodalmukat 
a szemük láttára kivégzett hősükbe vetették. Lehet, hogy ezek 
alapján át kellene írni az „egy fecske nem csinál nyarat” 
közmondásunkat?  

Saul lebeszélő, kételkedő szavaival ellentétben Dávid bizonyította 
Isten igazságát. Noha ő a meglett férfiak szemében csak egy 
gyenge gyermek volt, a Mindenható kezében azonban egy 
pásztorfiú felér egy egész életén át edzésben lévő katonával, sőt 
győztes lesz vele szemben! 

Mi lehet a mi bátorságunk alapja? Isten üzenetei örökkévaló 
igazságok, a Dávidot győzelemre segítő kövecske örökre a miénk:  

 Íme, a szűz fogan méhében és szül fiat, és nevezik 
Immanuelnek, ami azt jelenti: velünk az Isten. (Mt 1:23) 

 Bízzatok, én meggyőztem a világot! (Ján 16:33)  
 … én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.  

(Mt 28:20) 
 Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?! (Róm 8:31) 
 Lakozom bennük és közöttük járok és leszek nekik Istenük és 

ők népemmé lesznek. (2Kor 6:16) 



10 
 

4. Szeretet 

Hogyan mutatkozik meg e történetben a szeretet? Valójában 
minden részletének ez a rejtett mozgatórugója. Míg Saul és 
csapata elsősorban önmagát szeretve és önmagát féltve kitért a 
küzdelem elől, addig Dávid önféltését felülírta az Isten iránt érzett 
vonzalom. Talán Dávid az egyetlen az egész Szentírásban, aki nem 
szégyelli kimondani, énekelni, megörökíteni: 

 Szeretlek, Uram, én erősségem! (Zsolt 18:2) 

Biztosan ez a forró szerelem és ragaszkodás tette őt Isten szíve 
szerint való férfivá. De nem csupán az Úr iránti szeretete 
mutatkozott meg ebben a rendkívül feszült és kockázatteljes 
helyzetben. 

 És meghallotta Eliáb, az ő bátyja, hogy az emberekkel 
beszélgetett, és nagyon megharagudott Eliáb Dávidra, és 
mondta: Minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot a 
pusztában? Ismerem vakmerőségedet és szíved álnokságát, 
hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet! Dávid 
pedig felelt: Ugyan, most mit tettem? Hiszen ez csak egy 
beszélgetés volt! (17:28-29) 

Alig tette Dávid lábát a tábor területére, legidősebb bátyja máris 
nekitámadt és durván vádolni kezdte, mindenki előtt 
megszégyenítve. Arról az Eliábról van szó, akiről Sámuel azt 
gondolta, Isten kiszemeltje a királyi szerepre. Feltűnő szépsége, 
kimagasló termete trónra és uralkodásra születettnek láttatta még 
a prófétával is. Ez a jelenet azonban ékes bizonyítéka mindannak, 
ami alkalmatlanná tette a nép feletti igazságos uralkodásra. (1Sám 
16:5-7) Nem volt tudomása arról, hogy Isai küldte nyolcadik fiát a 
többiek ellátása érdekében, de máris a legrosszabbat, 
rosszindulatú kíváncsiságot tételezett fel legkisebb fivéréről. 
Alábecsülte és semmibe vette Dávid pásztori munkáját, pedig az 
igazából rendkívül megerőltető és kimerítő feladat volt, lásd pl. 
Jákób szavait Lábán előtt. Vakmerőséggel és álnoksággal vádolta 
öccsét, tudjuk, teljesen alaptalanul. Vagyis minden vonatkozásban 
megsemmisítő ítéletet mondott róla Izrael harcba hívott férfijai 
előtt, noha Dávid csupán pár szót váltott némelyekkel. Pillanatok 
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alatt sárba taposta öccse becsületét a tábor előtt. Eliáb 
idegességét, dühét nyilván saját tehetetlensége, szégyene és 
félelme váltotta ki; az elfojtott feszültség a látszólag leggyengébbel 
szemben robbant ki belőle. Nem ismerős ez a viselkedés a 
múltból? Hány esetre emlékezhetünk szégyennel, amikor mi 
bántunk másokkal Eliábhoz hasonlóan? Tény, hogy az emberi 
természet ilyen rettenetes.  

Dávid válasza a testvéri, felebaráti szeretet példája lehet mindenki 
számára. Nem kezdett el ő maga is vádaskodni, szemére vetni 
bátyjainak a siralmas helyzetet, a gyávaságukat, a hitetlenségüket, 
nem kezdte védeni magát a fültanúk előtt, bizonygatva munkája 
komolyságát, saját ártatlanságát. Igyekezett inkább elütni a 
támadó szavak élét és ezzel mintegy kifogni a harag szelét a 
vitorlából. Hagyta ügyét az igazságosan ítélőre, és nem 
foglalkozott önnön „rehabilitációjával”. Fiatalsága ellenére nagyon 
higgadtan viselkedett, és ez az egész történet fényében csak 
emelte magatartása példaértékét. 

Isten Jézusban igazi, állhatatos szeretetre hívott el minden fiatalt 
és időset: Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől 
van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. 
(1Ján 4:7) 

5. Hit 

A hit nem más, mint a láthatatlan Isten atyai szeretetébe 
kapaszkodó, rendíthetetlen bizalom. Szilárd meggyőződés, hogy 
nemcsak a múltban, nemcsak a jövőben, hanem itt és most is 
jelenvaló segítség. A hit alapja Isten szeretete mélységének 
ismerete, hűségének korábbi megtapasztalása, 
szavahihetőségének tudata. A hit nem a látható körülményekre, az 
emberileg várható fejleményekre, a fizikailag valószínű kimenetre 
tekint, hanem mintegy látja a láthatatlant, hallja az isteni szót és 
annak megfelelően cselekszik. A hit az ige nyomán támad, és 
tettekben bontakozik ki a maga teljességében. 

Dávid hitének bizonyítékául korábban idézett szavait kell 
segítségül hívnunk: 
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 én a Seregek Urának, Izrael seregei Istenének nevében megyek 
ellened. 

 A mai napon kezembe ad téged az Úr. 
 … tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene. 
 … tudja meg az egész sokaság, hogy nem kard által és nem 

dárda által tart meg az Úr. 
 … az Úré a had, és ő titeket a kezünkbe fog adni. 

Többszörös vallomás és többszörös prófécia hangzott el a 
szemben álló seregek előtt, és nagy kérdés, ki szorult rá leginkább 
e szavakra: Izrael vagy az ellenség? Mindaz, amiről itt Dávid 
beszélt, egyrészt szemnek láthatatlan, másrészt rendkívül 
valószerűtlen és hihetetlen. Leszögezte, hogy – szemben a 
filiszteusok egyik istenével, Dágonnal, „aki” korábban darabokra 
tört a frigyláda előtt (ld. 1Sám 5. fejezet) –, Izrael Istene élő, 
mindenek fölötti hatalommal bíró, de emberi szemmel meg nem 
ragadható Személy. Ő az igazi Hadúr, dicső lények 
megszámlálhatatlan seregei szolgálják éjjel és nappal, aki Izraelt 
választotta ki saját népéül. Tehát – a látszattal ellentétben – a 
kigúnyolt Isten és megcsúfolt népe már most győztes hatalom!  

Dávid önmagát e láthatatlan Úr követeként mutatta be, nem 
törődve sem a szidalmakkal, sem az esetlegesen lebénító féltéssel. 
Vállalta a küzdelmet egy semminek és senkinek tűnő, 
meggyalázott Isten nevében, aki ráadásul nem is szorul a látható 
fegyverzet támogatására. Feltehetjük a kérdést: ha nem kard és 
nem dárda, akkor mi által tart meg az Úr? Az Ige kardja, a szeretet 
dárdája, a hit pajzsa tart meg, semmi más! 

A másik téma pedig a jövendölés, amely Góliát és serege teljes 
pusztulását vetítette előre. Nem a múltban, nem a távoli jövőben, 
hanem ma és most. A következő percekben mindez bizonyosan 
bekövetkezik. A történet folytatásából tudjuk, hogy e szavakat a 
szavakkal összehangzó tettek követték Dávid részéről, s így utat 
nyitott Isten előtt hatalma kinyilatkoztatására. Az Úr figyelt és 
hallgatott, majd pedig Dávid Őrá nézve kötelező szavaival teljes 
harmóniában cselekedett! Míg a Saul vezette csapat gyávasága 
tétlenségre kárhoztatta, addig a pásztorfiú hűsége révén 
bizonyíthatta erejét és hatalmát. Igazolva láthatjuk Jonatán 
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szavait, aki hasonló hőstettet hajtott végre kicsivel korábban: Az 
Úrnak nem számít, hogy sok vagy kevés [ember] által szerez 
szabadulást. (1Sám 14:6) Egyetlen dolog számít neki: talál-e csak 
egyetlen szívet is, amely bízik benne, s aki által cselekedni tud a 
sötétség közepette? Rád számíthat-e? 

6. Tisztaság 

Pál apostol nyilván az erkölcsi-testi tisztaságról írt Timóteusnak, 
és talán ezt a legnehezebb megtalálni ebben a történetben. De azt 
mondhatjuk, hogy Dávid e vonatkozásban is példaértékű. 
Mindegyik helyzetben mentes maradt azoktól a bűnöktől, amelyek 
fenyegették: nem kerítette hatalmába a félelem, a gyávaság, nem 
futamodott meg, nem vágott vissza a hamis vádakat hallva, 
megvallotta az igazságot, úgy, ahogyan az az ő szívében 
megszületett. 

Egy érdekes jelenetet érdemes kiemelnünk a tisztaság kapcsán, 
amely közvetlenül megelőzte a párviadalt: 

 És felöltöztette Saul Dávidot a maga harci ruhájába; 
rézsisakot tett a fejére, és felöltöztette páncélba. Akkor Dávid 
felkötötte kardját harci ruhája fölé, és járni akart, mert még 
nem próbálta. És mondta Dávid Saulnak: Nem bírok ezekben 
járni, mert még nem próbáltam, és levetette azokat magáról. 
(17:38-39) 

Maga a király öltözteti fel a kis pásztort saját fegyverzetébe, 
amelyben ő maga nem mert kiállni Góliáttal szemben. Milyen 
érdekes helyzet… De ha Dávid így kiáll, biztosan halálfia, hiszen 
moccani sem tudott a ránehezedő fém súlya alatt. Az, ami az egész 
világ szemében a biztonság egyetlen forrása lehetett volna 
számára, a fiúnak nem kellett. Ahogyan a babiloni foglyok közül 
négyen elutasították a király ételeit, úgy Dávid is elutasította a 
látszólag használható királyi fegyverzetet. És mindkét esetben 
fényes győzelem lett vége, Isten hathatós áldásával, az Ő 
dicsőségére. Ez a részlet arról ad bizonyságot, hogy soha ne e világ 
szabályai szerint és fegyvereivel küzdjünk Isten oldalán! A cél 
soha nem szentesíti az eszközt! Aki tisztán megőrzi útjait és 
módszereit, bármilyen pillanatnyi – látszólag – nagy hátrányba 
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kerüljön is emiatt, az megtapasztalja a mindenható hatalom 
lenyűgöző segítségét. 

7. A forrás 

A legfontosabb kérdés nyilván az, hogyan válhat valaki Dávidhoz 
hasonló példává élete összes területén a környezete számára. 
Hogyan juthatunk olyan állapotba, hogy Isten tetszésének jelét, 
tulajdonosi pecsétjét magunkon viselhessük? 

 Szeretlek, Uram, én erősségem! Az Úr az én kősziklám, ő benne 
bízom: az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem! Az 
Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó és megszabadulok 
ellenségeimtől. … Szükségemben az Urat hívtam, és az én 
Istenemhez kiáltottam, szavamat meghallotta templomából és 
kiáltásom eljutott füleibe. (Zsolt 18: 2-4.7) 

 Isten! Én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged 
szomjaz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, szomjas 
földön, melynek nincs vize; hogy láthassalak téged a szent 
helyen, szemlélve a te hatalmadat és dicsőségedet. Hiszen a te 
kegyelmed jobb az életnél: ajkaim hadd dicsérjenek téged! 
Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel 
kezeimet. … Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról 
őrváltásra rólad elmélkedem; Mert segítségem voltál, és a te 
szárnyaid árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád 
lelkem; a te jobbod megtámogat engem. (Zsolt 63:2-9) 

 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen 
épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, 
hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és világítson 
mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényljék a ti 
világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó 
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.  
(Mt 5:14-17) 

 Jézus kiáltott és mondta: Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám és 
igyon! Aki hisz én bennem, amint az Írás mondta, élő víznek 
folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig a Lélekről 
mondta, amit kapni fognak a benne hívők. (Ján 7:37-39) 
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 Íme, adok nektek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon 
tapossatok és az ellenség minden erején; és semmi sem árthat 
nektek. (Luk 10:19) 

 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, 
én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nélkülem 
semmit sem tehettek. (Ján 15:5) 

 Te is a názáreti Jézussal voltál! … Bizony közülük való vagy! 
(Mk 14:67.70) 

 Mikor pedig látták Péter és János szólásban való bátorságát, és 
megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, 
csodálkoztak; meg is ismerték őket, hogy Jézussal voltak.  
(Csel 4:13) 

Három nagyon fontos tényező egyértelműen megmutatkozik ezen 
igék alapján: 

7.1. Példakép vagy 

Az első, hogy Isten eleve példaképnek szánt minden egyes 
keresztényt. Nincs – szó szerint – feltűnőbb a magaslatra épített 
városnál vagy a sötétben világító gyertyánál. Az előbbi vagy 
ostromra és rombolásra, hódításra ingerel, vagy pedig vágyódást 
kelt: bárcsak én is ott lakhatnék! Mert túl azon, hogy rendkívül 
szembeszökő, messziről látszik, megkerülhetetlen a tekintet 
számára, mégis bevehetetlen, hiszen onnan fentről azonnal 
észrevehető mindenféle ellenséges hadmozdulat. Egyébként pedig 
a hegyen épült város nem más, mint az Isten által Krisztusra, a 
kősziklára alapított, a világból kihívottak közössége, hagyományos 
szóval élve: az egyház. A gyertyával is hasonló a helyzet: van, akit 
azonnal elfújásra késztet, mások pedig örömmel időznek 
fényében, hiszen segít élni, tájékozódni, irányt mutat. A kimagasló, 
a fénylő mind vonzza a tekintetet, a gondolatokat, a szívet. Maga 
Isten az, aki dolgozik azon, hogy minden egyes keresztény Jézus  
szépségét tükrözze a világban. 

7.2. Hogyan? 

A második a hogyan kérdésre adott válasz: csakis és kizárólag 
Jézussal. A Vele töltött idő és annak minősége számít. Ha 
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megismernek arról, hogy Jézussal töltöttél időt, az a legbátorítóbb 
és legboldogítóbb visszajelzés, ami csak létezik. Hányszor halljuk 
akár felismerésként, akár önvallomásként: fodrásznál voltam, 
műkörmösnél, a barátnőmnél voltam, moziban, színházban, 
buliban, meccsen, koncerten, kocsmában, shoppingolni stb. jártam 
– és a sor a végtelenbe nyúlik, de kiről látszik, hogy a názáreti 
Jézus társaságában időzött? Mert egyedül ez a kapcsolat  tesz 
képessé és alkalmassá arra, hogy valódi, kívánatos és örökérvényű 
példa légy mások számára. A belőle áradó szeretet és erő, az 
irgalmas és kedves szív, a bátorság és a türelem, a tiszta és józan 
gondolkodás – mindezek forrása Krisztus. Az Ő lelke, az Ő élete. Az 
Ő szerelme és hűsége a forrása a példalétnek. Szánj és szakíts időt 
Vele beszélgetni, Őt hallgatni, Lelke forrásából felüdülni, 
szeretetében elmerülni! Nincs más, csak Ő. Erről árulkodnak 
Dávid forró vágyódással és szeretettel telt zsoltárai, amelyek 
kifejezik, hogy mind többet és többet akart meríteni Isten 
közelségéből, gondolataiból, mert nála és benne találta meg élete 
célját és értelmét. 

7.3. Biztonságban 

A harmadik, nem elhanyagolható ígéret, amely ugyancsak 
egyértelműen kirajzolódik Dávid példájából és Jézus szavaiból 
egyaránt: a biztonság, amely világunkban hiánycikk. A legnagyobb 
oltalomban Krisztus átszegezett kezeiben lehet részed, hiszen Ő 
megígérte: Én örök életet adok nekik, és soha el nem vesznek, és 
senki ki nem ragadja őket az én kezemből. (Ján 10:28) Kell-e ennél 
csodálatosabb oltalom?! Megbújhatsz ott, mint fióka a fészekben, 
de ezzel egy időben bátran kiállhatsz az egész világ elé is, hiszen 
senki és semmi nem árthat neked! 

Légy hát hitelesített, Krisztus-arcú, vagyis Isten pecsétjével 
ellátott példa a sötétségben élők számára, hiszen a teremtett világ 
nyög, sóhajtozik és sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. 
(ld. Róm 8:20) Az Úrnak ma is, holnap pedig különösképpen, Őt 
mindenek felett imádó Dávidokra van szüksége!  
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ÁLLHATATOSSÁG 

Az állhatatosság, vagy talán hűségnek is mondhatjuk, nagy kincs a 
mai rohanó, mindig újat, jobbat és többet akaró világban. Olyan 
értékes tulajdonság, amelynek megléte vagy hiánya eldöntheti 
életünk végső kimenetelét. Ha e fogalom tartalmán gondolkodunk, 
rá kell jönnünk, hogy önmagában nem is létezik. Feltétlenül kell 
valaki vagy valami, amihez/akihez kapcsolódva ez a 
rendíthetetlenség fennállhat. A másik jellegzetessége az 
állandóság, a változatlanság. 

A Bibliában szereplő két görög szó, amelyet Károlyi Gáspár 
magyarra állhatatosságnak fordított, a ’hüpomeinasz’ és a 
’proszkartereó’, csodálatos jelentéseket tömörít magába: 

 kitart, helytáll, elvisel 
 alárendeltként tartozik valakihez, hűséges 
 folyamatosan figyel valamire 
 folyamatosan rendelkezésre áll 
 folyamatosan várakozik, kitart valahol 

A fentiek lényegében egy kapcsolatot tárnak fel: egy élő, szinte 
együtt lélegző viszonyt, amely a Jézussal fennálló szeretet-
szövetség kifejeződése. Nincs benne üresjárat, nincs benne 
eltávolodás, kétség vagy megcsalás. Állandó, magas hőfokú 
szerelem, koncentrált figyelem és odaadás, együttmozgás. Olyan 
összeolvadás, amelyről földi házasságok esetében jórészt csak 
álmodozhatunk, de Isten eredeti tervei között szerepelt , mint az 
Atya és a Fiú közötti viszony tükörképe. 

Több olyan részlet van a Bibliában, amely ezt a csodát bemutatja: 

 Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem 
rendülök. Azért örül a szívem és örvendez az én lelkem; testem 
is biztonságban lakozik. (Zsolt 16:8-9) Nem csak Dávid 
tapasztalata volt ez, hiszen e zsoltár az eljövendő Messiásról, 
vagyis Jézus Krisztusról szól, aki szüntelenül Atyjával élt, 
nem csak a mennyben, de a Földön is. 

 Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és 
követnek engem. (Ján 10:27) 

A hit Krisztus katonáit tetőtől talpig vassal vértezi, 
amelyen sem kard, sem dárda, sem golyó nem fog. 

(C. H. Spurgeon) 
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 … Követik a Bárányt, valahová megy. (Jel 14:4) Lesz majd 
(van) egy csoport a Földön, akik életében helyreáll ez a 
szoros, bizalomteljes viszony, akik folyamatosan együtt 
járnak Krisztussal, mint megtartó Urukkal szerető és 
viszontszeretett Vőlegényükkel. 

Érdemes elolvasnunk azokat az igéket, amelyekben az 
állhatatosságot kifejező szavak szerepelnek: miben és hogyan 
legyünk, lehetünk állhatatosak. Egyértelműen kiderül, hogy túlzás 
nélkül létfontosságú hozzáállásról van szó:  

 Maga Jézus mondja az utolsó időkről szóló beszéde végén: És 
mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban 
meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. 
(Mt 24:12-13) 

 Állhatatosságotok által nyeritek meg lelketeket.  
(Luk 21:19) 

 Ne dobjátok hát el bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.  
Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten 
akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi 
kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. (Zsid 10:35-37) 

 Itt van a szentek állhatatossága, itt, akik megtartják az Isten 
parancsolatait és a Jézus hitét. (Jel 14:12) 

Az ember – vele született természeténél fogva – ennek éppen az 
ellenkezőjéről tesz bizonyságot. A szívünk csalárd, hűtlen, 
állhatatlan; a körülmények, a környezeti hatások, a vélt előnyök 
könnyedén befolyásolják hozzáállásunkat. A Szentírás pedig a 
Isten melletti, mindhalálig való kitartást fogalmazza meg 
„követelményként”. 

 Barnabás arra intette az antiókhiai testvéreket, hogy 
állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. (Csel 11:23) 

 Pál szerint Isten megfizet mindenkinek az ő cselekedetei 
szerint: azoknak, akik a jó cselekedetekben való 
állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot 
keresnek, örök élettel. (Róm 2:6-7) 
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 Ugyancsak Pál apostol így intette a Rómabelieket: a 
reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a 
könyörgésben állhatatosak legyetek. (Róm 12:12) 

 állhatatosan ragaszkodjatok az Úrhoz. (1Kor 7:35) 
 Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban 

hálaadással. (Kol 4:2) 
 Szüntelenül emlegetve hitetek munkáját és a ti szeretetek 

fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való 
reménységetek állhatatosságát Isten, a mi Atyánk előtt. 
(1Thess 1:3) 

 Testvéreim, legyetek állhatatosak, és tartsátok meg a 
tudományt. (2Thess 2:15) 

Az igék szerint az állhatatosság áthatja a keresztény ember egész 
lényét: szó van a szív, a ragaszkodás állhatatosságáról, valamint 
ennek megnyilvánulásairól: a jó cselekedetekben, az imában-
könyörgésben, a reménységben, az istenismeretben való 
rendíthetetlenségről. Minden a bensőnkből indul: ha szeretetünk 
kitartó szeretet, akkor az értelemszerűen a cselekedetekben, a 
szavakban is megnyilvánul, e megnyilatkozások pedig visszahatva 
tovább fokozzák a lelkierőt. 

A legfontosabb kérdés mindig az, hogyan tehetünk szert erre a 
nélkülözhetetlen tulajdonságra? Könnyen kétségbe eshetünk, 
hiszen ez nem olyan dolog, amelynek látszatát sokáig fenn 
tudnánk tartani. A kicsit is kritikus helyzetekben rögtön 
lelepleződik bizalmunk forrása és minősége. Egyértelmű a helyzet: 
külső, sőt, mennyei segítségre van szükségünk ahhoz, hogy 
állhatatossá legyünk. A Biblia hatalmas örömhírt oszt meg velünk 
e vonatkozásban is: 
 Az Úr pedig igazítsa a ti szíveteket az Isten iránti szeretetre és 

Krisztus iránt való állhatatosságra [Krisztus 
állhatatosságára]. (2Thess 3:5) 

 A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére 
hívott el minket a Jézus Krisztusban, akik rövid ideig 
szenvedtetek, ő maga tesz majd tökéletesekké, erősekké, 
szilárdakká és állhatatosakká, övé a dicsőség és a hatalom 
örökkön-örökké. Ámen. (1Pét 5:10-11)  
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Maga az Atya az, aki hiányainkat kész maradéktalanul betölteni 
szeretete végtelen tárházából, egyetlen Fia által! Jól látja, milyen 
állapotban születünk, látja menthetetlenségünket, de meg akar 
szabadítani, sőt, már megszabadított! Saját Fiának rendíthetetlen 
szeretetét, hűségét árasztotta az emberiségre: az Istennek 
szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a szent Lélek által. (Róm 5:5) 
Jézus Krisztus állhatatossága egyedülálló az egész 
világegyetemben. Egyrészt Isten, az ő Atyja iránt, másrészt az 
emberek iránti szeretete nyilvánul meg hűségében. Mintha két 
kinyújtott keze által örökre baráti, testvéri kapcsolatot létesített 
volna Teremtő és teremtménye között. Ő a szeretet örök, 
törhetetlen aranykapcsa számunkra. 

Földi napjaiban az ellene irányuló támadások folyamatosan azt 
célozták, hogy vagy az Istenhez, vagy az emberekhez fűződő 
szeretetét tagadja meg. Hol az egyikért, hol a másikért fenyegette 
meghurcoltatás, megkövezés, eltaszítás, megvetés. Hol azzal 
vádolták, hogy ember létére Istenné teszi magát (ld. Ján 10:33), hol 
isteni származását vonták kétségbe: ha Isten fia vagy… (Luk 4:3) 
Jézus azonban a legnagyobb kétségek, félelmek és fájdalmak, a 
legerősebb szorongattatás közepette is állhatatosan megmaradt 
mindkét fél iránti szerelmében. Ezt bizonyítják utolsó mondatai. 
Az Atya iránti mély bizalom és a mentő békéltetés szavai áradtak 
belőle utolsó lélegzetével is: Atyám! Bocsásd meg nékik, mert nem 
tudják, mit cselekszenek! (Luk 23:34) Atyám, a te kezeidbe teszem 
le az én lelkemet! (Luk 23:46) Ezt a halálig hű állhatatosságot 
ajándékozza mindazoknak, akik Őt el- és befogadják az életükbe. 

Isteni tulajdonságról van tehát szó, lényegében a 
változhatatlanságról, hiszen azt írja Jakab apostol, hogy a 
világosság Atyjánál nincs változás vagy változásnak árnyéka. (Jak 
1:17) Megingathatatlan szeretet, alkotásaihoz való hűség, 
elkötelezettség, állandóság jellemzi, amely örökkévalóságot 
eredményez. 

Ez az állhatatosság Jézus minden tettében és szavában 
megnyilatkozott az emberek előtt. Elegendő, ha csak bizonyos 
példázataira gondolunk: a szőlőbe ültetett fügefa esetében a 
vincellér nemcsak folyamatosan kereste rajta a gyümölcsöket, de 
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folyamatosan gondozta, ápolta is a gazdag termés érdekében. (ld. 
Luk 13:6-9) Mindent megtett a fáért, hogy az betölthesse feladatát. 
Aztán a tékozló fiú atyjának állhatatossága ugyancsak Isten szívét 
leplezi le: messziről észrevette a közeledőt, s ez azt jelenti, hogy 
minden áldott nap kiállt a kapuba és reménykedő szívvel 
várakozott, hátha feltűnik az elveszett… (ld. Luk 15:11-32) 
Állhatatos szeretetre vall például Jézusnak a Gadara lakóival való 
bánásmódja is. Nem haragudott meg rájuk, amikor félelmükben 
elküldték még a környékről is, pedig hatalmas csodát tett az egész 
város érdekében, hiszen egy dühöngő őrülttől szabadította meg 
őket, hanem később, amikor a szívek megértek rá, visszatért 
hozzájuk. Kivárta, amíg várakozással, örömmel és reménnyel teli 
szívek fogadták. (ld. Luk 8:26-40) De állhatatos, „makacs” 
szeretetéről tanúskodik az árulóval, Júdással való kapcsolata is. 
Noha kezdettől fogva tudta, hogy a farizeus szívében ott a 
lehetőség a megingásra, mindent megtett érte, hogy megtérjen és 
teljesen átadja szívét Istennek. Az utolsó vacsora alkalmával az ő 
lábait is alázattal megmosta, s még a Gecsemáné-kertben is 
barátjának szólította. (ld. Mt 26:46-50) 

Az állhatatos Jézus befogadása az ember gyökeres átalakulását 
eredményezi. Ugyanaz a – lehetetlen és csüggesztő 
körülményekkel dacoló – kitartó szeretet fűzi ezáltal a 
mindenható Istenhez, és egyidejűleg a szeretettel szemben 
bizalmatlan, ellenséges emberekhez is. Ahol Krisztus, a mennyei 
Mag a jó földbe esett, ők azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel 
megtartják, és gyümölcsöt teremnek állhatatossággal. (Luk 8:15) 
Késszé és képessé válnak arra, hogy a szeretet gyümölcseit örökké 
termő fákká váljanak mindenki számára, hogy áldássá legyenek a 
Földön, hogy Isten szeretetét tükrözzék és bevilágítsanak az 
önzés, a gyűlölet sötétjébe.  

Az utolsó napokra szól Jézus csodálatos ígérete, amely ismét csak 
bizonyítja a rendíthetetlen kitartás, a Krisztusra összpontosító 
szeretet fontosságát: Mivel megtartottad az én béketűrésre intő 
beszédemet [az én állhatatosságom beszédét], én is megtartalak 
téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy 
megpróbálja a Föld lakosait. (Jel 3:10)  
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HOWARD WILLIAMS: SZABAD LETTEM 
(részlet) 

A világ torkig van a keresztény retorikával. Túl sokáig hallgatták a 
puszta elméletet – bizonyíték vagy erő híján. Egészen más volt, 
amit Jézus vagy az apostolok hirdettek. „És bejárta Jézus az egész 
Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten 
országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden 
betegséget és minden erőtlenséget.” (Mt 4:23) Az Isten 
királyságának hirdetése együtt járt az üzenet hordozójában élő 
valóság bemutatásával. Ezt a bizonyítékot látva az emberek az 
üzenet mellett döntöttek, és üdvösséget, gyógyulást találtak 
benne. 

Az alábbi versek Isten fiairól szólnak: „Mert a teremtett világ 
sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. … Azzal a 
reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a 
rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének 
szabadságára.” (Róm 8:19.21) Isten fiainak meg kell 
nyilatkozniuk. Ha Isten fiainak ez a megjelenése, fellépése 
megtörténik, akkor a kereszténység olyan újraéledését láthatnánk, 
amelynek még soha nem volt tanúja a világ! Ezt tanítja a Biblia. A 
világ sötétségben vesztegel. Semmi értelme háborogni a 
bűnözésen, az erőszakon, rasszizmuson. A világnak Isten fiaira 
van szüksége, hogy élő bizonyítékai legyenek a valóságnak, tanúi 
valami sokkal nagyobbnak, mint amit ma láthatunk. Isten 
gyermeke vagy? Életed Isten erejéről tanúskodik? A világ 
sóvárogva várja, hogy megláthassa ezt! 

Az utolsó, hiányzó láncszem 

„És ez az a bizonyságtétel, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez 
az élet az ő Fiában van.” (1Ján 5:11) Hinni többet jelent, mint 
értelmileg egyetérteni, inkább gyakorlati tapasztalat, amely 
befolyásolja az életet. „Nem te irányítod a hitedet, a hited irányít 
téged.” Még csak nem is te nyilatkozol a hitedről. A hited 
nyilatkozik meg cáfolhatatlanul az életeden keresztül. Ha egy férfi 
elkezd látogatni egy nőt és egyre több időt tölt vele, nem kell 
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kimondania, hogy szereti, mert a gyakori látogatások ezt 
nyilvánvalóvá teszik. Ugyanez igaz az életünkre nézve is. Jézus 
szavai igazak, „gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt 7:21) Hit, 
bizalom, meggyőződés ugyanazt jelöli, tudniillik tapasztalatokon 
keresztül megismerni az igazságot. 

Mi a legnagyobb hiányosságunk? 

A „legnagyobb” melléknév magában foglalja a „legelső”, „csúcs” és 
„tetőpont” jelentésárnyalatokat is; vagyis a legnagyobb hiányosság 
életünk mindenek felett álló szükségletére utal. Mivel a szükség 
vagy hiány közvetlen kapcsolatban áll egy problémával, ha 
pontosan fel akarjuk tárni legnagyobb szükségünket, legelőször 
meg kell ismernünk legnagyobb problémánkat. 

Van egy ige, amely egyszerre tárja fel égető szükségünket és 
legnagyobb problémánkat. Ez nem a pénzszűke, nem a betegségek 
vagy bajok. Sokkal alapvetőbb ezeknél és tulajdonképpen minden 
egyéb probléma gyökere. Örökölt bajról van szó (Róm 5:12), 
beleépült a bennünk lakozó életbe, Ádám és Éva, ősszüleink 
hagyatéka: „Mindazáltal amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e 
hitet a földön?” (Luk 18:8) Ezen ige szerint valami itt a Földön 
hiánycikk. S kitűnik, hogy ez az Emberfia visszajöveteléig így is 
marad. E hiányzó dolog a hit. A hit hiánya a hitetlenség. Ez a 
legnagyobb problémánk. Hitre van leginkább szükségünk.  

Egyszerűen fogalmazva a hitetlenség a bizalom hiánya. Helyezzük 
el először ezt a hiányosságot saját kapcsolatrendszerünkben. 
Hogyan viszonyulsz valakihez, akit nem ismersz – honnan tudod, 
hogy hihetsz neki? Milyen a viszonyod egy olyan emberhez, 
akiben nem bízol – készségesen megosztasz-e vele bizalmas 
információkat? Mindkét esetben nagyon elővigyázatos és 
tartózkodó vagy, mert az ismerethiány és bizalmatlanság 
megakadályoz abban, hogy nyíltan és szabadon viselkedj vele 
szemben. Amit hangsúlyozni szeretnék: ha van benned bizalom, 
szabad vagy az őszinte viselkedésre. 

Gondolj egy kisgyermekre, aki a szeretet, bizalom és bizonyosság 
légkörében nő fel. Elég bátor ahhoz, hogy magas helyekről 
leugorjon egy apa karjaiba, akit szeret, és akiben megbízik. 
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Hasonlóképpen létezik Istenhez való viszony is. E kapcsolat az 
apa-gyermek viszony mása, kivéve, hogy olyan Atyáról van szó, aki 
jóval nagyobb az összes, általunk ismert apánál. Szeretete sokkal 
nagyobb minden eddig tapasztalt szeretetnél, de mivel nem 
ismerjük Őt, szeretetének még csak morzsáját sem tapasztaljuk. 
Mivel nem ismerjük Őt, tudatlanok vagyunk jellemét, útjait, 
szeretetét illetően, s ezért a hitetlenség állapotában tengődünk, 
megfosztva magunkat a tőle jövő áldásoktól. Hadd magyarázzam 
meg: Lehetséges egy gyermek esetében, hogy szeretetteljes 
viszonyban áll milliomos apjával, miközben szegénységtől 
szenved? Vagy egy betegséget, nyomorúságot meggyógyítani 
képes apa engedi meghalni gyermekét valamilyen nyavalyában? 
Teljességgel lehetetlen! Nos, ez a probléma napjainkban. Ilyen 
Atyánk van, legtöbben azonban tudatlanok vagyunk e tény felől. E 
tudatlanságból fakadóan képtelenek vagyunk életünk egészét 
tekintve bizalmas kapcsolatba lépni Vele. 

Nem kívánod néha, hogy bárcsak lenne valaki, akinek a kezébe 
egészen leteheted magad és soha többé nem aggódsz semmi felől? 
Nem kívánod, hogy bárcsak folytatódna a gyermekkor, amikor a 
szüleid gondoskodtak mindenről és te soha nem aggódtál? 
Pontosan erről szól a kereszténység: van egy Atyád, aki MINDEN 
szükségletünkről gondoskodik korlátlan hatalma által. Az az 
igazság, hogy egy csomó dolgot tudunk Istenről. Ismereteink 
azonban hallomásból származnak, a tapasztalatok gyakran 
másod- és harmadkézből jutnak el hozzánk, nem pedig személyes 
kapcsolat révén. Nem ismerjük igazán a világegyetem Istenét. 
Nem ismerjük Őt személyesen, még ha vannak is hallomás vagy 
olvasás útján szerzett ismeretmorzsáink. 

Csodálatos tény, hogy ez az Isten minden egyes emberrel 
személyes kapcsolatra vágyik. Ez az újszövetségi kereszténység 
kiváltsága. Egy ige bemutatja, mennyire gyökeresen más ez a 
kereszténység: „Bizony mondom nektek: Asszonytól születettek 
között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál, pedig a mennyek 
országában a legkisebb is nagyobb nála.” (Mt 11:11) Gondolkodtál 
valaha is ezen a mennyei királyságra vonatkozó igén korábban? Ez 
az ige sokak számára különösen hangzik, de a 8. fejezet tükrében 
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érthetővé válik. Valahogy így tudnánk lefordítani: „Még a 
legjelentéktelenebb, leggyengébb személy is, akiben a feltámadott 
Jézus Lelke lakozik, nagyobb és többje van, mint Keresztelő 
Jánosnak valaha is volt.” Miért? Mert a legtöbb, amije volt, az, hogy 
megérinthette Őt a bemerítés során. Meghalt, mielőtt a szívekben 
lakozó Krisztus eljött volna, és esélye sem volt ezt megtapasztalni.  

A hit – legnagyobb szükségletünk 

Hit, bizalom, bizonyosság mind belefoglaltatik legnagyobb 
szükségletünkbe. El tudod képzelni, mi történne, ha a tanítványok 
pünkösdi tapasztalatához hasonlót megélnénk?! El tudod képzelni, 
mit láthatna a világ, ha te és én, és mindenki, aki Krisztusról 
neveztetik, teljes lényünkkel bíznánk Istenben, teljes hittel, 
bizalommal és bizonyossággal a felől, hogy megadja nekünk a 
királyság megtapasztalását itt és most a Földön?! Az EGYETLEN 
ok, amiért ez nem teljesedhet itt és most, a hitetlenségünk. „Hit 
nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, 
hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt 
keresik.” (Zsid 11:6) 

Nemzedékünk hitetlensége bántja Istent, mert a világ elpusztul 
nélküle. Szükség van az evangélium világosságára, amely 
bizonyítékot szolgáltat Isten egyedülálló atyai szeretetéről a 
sötétségben és gonoszságban veszteglő világnak. Istennel szerzett 
tapasztalatokra van szükségünk, amelyek egy természetfeletti élet 
bizonyítékait nyújtják a világnak. 

Hogyan tehetünk szert ilyen hitre? 

A hit nem szerezhető meg a hiten való munkálkodás révén. A hit 
kapcsolat eredménye. Ahhoz, hogy bízhass valakiben, először meg 
kell ISMERned. A megismerés útja a közösen eltöltött idő. Minél 
több időt beszélgetsz valakivel, annál jobban megérted őt. A 
lépésről lépésre növekvő ismeret végül bizalmat szül. Őszintén, 
szoktál időt, minőségi időt tölteni Istennel? MINDIG tudatában 
vagy jelenlétének? Állandóan felismerjük a körülöttünk 
tartózkodó mennyei angyalok árasztotta légkört? Minél jobban 
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megismerjük ezt a VALÓSÁGot, annál jobban nő majd hitünk és 
bizalmunk Isten iránt. 

Isten szava tartalmazza az Ő nekünk szóló üzeneteit és ígéreteit. 
Az ige által tanít és gazdagít minket önmaga és szándékai felől. 
Minél mélyebben megismerjük Isten szavait, annál inkább 
növekszik a hitünk, mert Isten szava hitünk forrása. (Róm 10:17) 
A puszta hit egyszerűen Istenre hallgatás és bizonyosság abban, 
hogy amit Isten mond, az mindenkor igaz. Tehát ha Isten mondja, 
akkor úgy van, és meg vagyunk győződve Isten szavainak 
igazságáról, mert tudjuk, hogy Ő az Atyánk és ezt meg is 
tapasztaljuk az életünkben. Erre van szükségünk, és egyedül ez 
változtathatja meg életünket. Hitünknek meg kell ragadnia az Ő 
szavait, hogy azok valósággá legyenek. 

Szabadság! 

Hosszú ideig nem tudtam elfogadni az igazságot a múlt terhei és 
rám gyakorolt befolyásuk miatt. Olyan volt, mintha valaki hosszú 
ideig sötétségben él, s aztán hirtelen világosságot gyújtanak: 
időlegesen megvakulsz, és be kell csuknod a szemed, hogy kizárd a 
fényt. De amint hozzászoksz a világossághoz, egyre könnyebb lesz 
és végül teljesen ki tudod nyitni a szemed. 

Szabaddá válni a szolgaság után nagyon kemény dolog. Nem 
mindenki képes ezt elhordozni. Állítólag a rabszolga-felszabadítás 
után sokan visszatértek egykori gazdájukhoz és kérték, hogy 
vegye őket vissza, mert képtelenek voltak önállóan élni. A legtöbb 
ember számára, akit szoros egyházi és családi kötelékek öveznek, 
a legnehezebb dolog megszabadulni a láncoktól, amelyek fogva 
tartják; de ha felismered életed gyengeségét és tehetetlenségedet 
a bűnnel szemben, akkor mélyről jövő vágy ébred benned valami 
több után. A győzelem utáni vágy. Lehetünk valaha is szabadok? A 
válasz egy messze hangzó IGEN! „Ha a Fiú megszabadít titeket, 
valósággal szabadok lesztek.” (Ján 8:36) Megtalálni Jézust 
személyesen – nem a tanítását vagy az Ő útjait, hanem ŐT, 
személyesen – és engedni bennünk élni, ez az igazi szabadság!  

Az angyal ezt mondta Máriának, Jézus anyjának: „… nevezed annak 
nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.” 
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(Mt 1:21) Ez a kereszténység lényege! Ez a BŰNtől való szabadság! 
Egyedül Jézus adhatja nekünk ezt a szabadságot, ezért akit Jézus 
megszabadít a bűnből, az valóságosan szabad a bűntől!!! 

Szabadon élni 

Egy jól ismert sláger nagyon tanulságos ebből a szempontból: 
„Szabadítsátok fel magatokat a mentális rabságból…” Ezt 
korántsem ilyen egyszerű megtenni. Valóságos csoda kell ahhoz, 
hogy lelkileg-szellemileg megszabadulj a szolgaságból. A 
szabadság megéléséhez el kell fogadnunk és hinnünk kell, hogy 
szabadok vagyunk. Ehhez szüntelen kapcsolat szükséges Azzal, aki 
megszabadított és mindentől megszabadít, ami bánt téged. 
Állandóan figyelned kell Őrá, és ki kel zárnod minden más hangot, 
amely valami mást mond. „Mit mondjuk azért ezekre? Ha Isten 
velünk, kicsoda ellenünk? (Róm 8:31) Szabadságunk minden 
egyes pillanata Istennek köszönhető, senki másnak. Figyeld meg, 
hogyan teszi ezt a lehető legjobb módon! Kicsoda vádolja az Isten 
választottait? Isten az, aki megigazít; Kicsoda az, aki kárhoztat? 
Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján 
van, aki esedezik is érettünk.” (Róm 8:33-34) Milyen csodálatos 
tapasztalat!!! Mert Isten és Jézus szabaddá tett minket, és meg is 
tart ebben a szabadságban, mi pedig bátran megállhatunk e 
szabadságban, és hirdethetjük ennek valóságát, lehetünk bátrak, 
mint az oroszlánok, nem kell meghátrálnunk vagy félnünk még a 
kételkedők szeme láttára sem – Halleluja! Dicsőség az Ő 
csodálatos nevének! 

Kockázat vagy bizalom 

Gondold csak meg, mit tett értünk Isten Jézus Krisztusban! 
Megszabadított a bűntől azáltal, hogy nekünk adta saját életét. 
Képzeld el, hogy most minden keresztény számára MINDENT 
SZABAD. (1Kor 10:23) Kockázat ez Isten részéről vagy pedig 
bizalom? Az élet alapelve, amely a teremtés során mindig 
érvényesül: „minden az ő neme szerint” hoz létre újabb életet. Isten 
tudja, hogy az Ő istensége (az Ő saját természete) kizárólag igaz, 
és igazságot cselekedhet, tehát biztonsággal adhatja nekünk saját 
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életét, s ezzel természetfelettivé formál minket. El tudjuk ezt 
hinni?! 

Isteni emberek 

Jézus volt az új emberiség első képviselője, és ezért nevezi Őt a 
Biblia az „utolsó Ádámnak.” (1Kor 15:45) Saját Lelkét adja 
MINDAZOKNAK, akik teljes szívükből kérik ezt. Attól fogva, hogy Ő 
él benned, tagja vagy az új emberiségnek. Ha keresztény vagy, ez a 
valóság számodra, még ha soha nem is tudtad, hitted vagy 
tapasztaltad azelőtt. A megértés és megtapasztalás kulcsa a 
nevelés. Mihelyt tudod, ki vagy, ez magasabb szintre emel téged, 
hogy azzá légy, aki valójában vagy. Ha nem vagy keresztény, akkor 
itt a lehetőség, hogy Krisztus része legyél! A kereszténység nem 
felekezeti tagságot jelent, hanem azt, hogy Krisztus testének 
tagjává leszel a Földön és bemutatod Őt, bárhová mégy.  

Következtetés 

Életem legnagyobb leckéje az, hogy én nem tudok semmit, Jézus 
azonban mindent tud. Ezért boldog vagyok, hogy Krisztus bennem 
él, éli az Ő életét és tanít engem növekedni Őbenne. Az isteni 
ígéret szerint, ahogy növekszünk és éretté válunk, hitünk vezetni 
fog, hogy mind jobban és jobban bízzunk benne, míg egészen 
átalakulunk az Ő képmására, a Krisztus teljességével ékeskedő kor 
mértékére. (Ef 4:11-13) 

Isten, az Ő szeretete és jósága által elindított egy úton. Minden 
nappal többet tanulok Róla és Tőle. Az életem most folyamatos 
mozgás – nem pedig egy állóvíz –, olyan tapasztalat, amely egyre 
tisztábban elém tárja, mit jelent kereszténynek lenni. Nemcsak 
egy címke, hanem maga az élet. Az igazi kereszténység életstílus, 
eleven és fejlődő valóság. Célom: Jézus – Isten teljessége! Minden 
olvasó számára szolgáljon bátorításul a történetem, hogy keresd 
Őt, amíg meg nem találod, mert akit a Fiú megszabadít, az 
VALÓSÁGGAL SZABAD lesz. 
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HOGYAN NEVELHETEM FEL A KIRÁLYT? 

Michael Card egyik legszebb dala József éneke1, talán sokan 
hallották már a kedves Olvasók közül. Egyik sora rendkívül 
elgondolkodtató és több szinten is értelmezhető. József, Mária 
férje – talán imában – Istennel beszélgetve felteszi a félelmetes 
kérdést: mint egyszerű ács, hogyan is tudja ő felnevelni Isten Fiát? 
És valóban, micsoda kitüntető, de egyben hatalmas felelőséggel 
járó feladatot kapott: a mindenható Isten, mint Atya egy földi 
emberpár kezébe tette szent Fia felnevelésének feladatát! Ezt a 
szerepet, nevelőapaként, csakis felfelé tekintve, alázatosan Istenre 
hallgatva lehetett nap mint nap betölteni. 
A feltett kérdés azonban mindenki számára létkérdés: a 
keresztény, aki elfogadta az Isten által felkínált szövetséget, 
ugyanezt a feladatot kapja. Krisztus saját lelkét nyertük el annak 
érdekében, hogy kapcsolatunk vele állandó szeretetszövetség 
legyen. S e viszonyban neki növekednie kell, nekünk pedig egyre 
alább szállni. (Ján 3:30) Vagyis Krisztus királynak fel kell nőnie 
bennem, teljes uralomra kell jutnia az életem minden részlete 
felett. Hogyan segíthetem, támogathatom Jézus növekedését? Ez 
valójában szerelem kérdése. Minél jobban ismerem, annál jobban 
szeretem, egyre inkább bízom benne, mert tudom, hogy hűséges, 
hogy az életénél is fontosabb vagyok számára. Így örömmel 
átengedek mindent neki: éjt és nappalt, az összes döntésemet, 
akaratomat, életemet és halálomat. Az Ő örömét keresve, az Ő 
dicsőségét szolgálva akarok élni minden körülmények között. 
Ugyanez igaz a gyermekeinkre nézve is, akikkel Isten 
megajándékozott: nem saját tulajdonaink, hanem királyi 
gyermekek, Isten fiai és leányai. Úgy kell nevelnünk őket, mint 
akik már itt az Örökkévaló birodalmának alattvalói, nem pedig e 
pusztulásba rohanó világ kívánságainak foglyai.  
  

                                                           
1
 A dal maga: https://www.youtube.com/watch?v=BARVAg0gl6w 
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NEMZEDÉKRŐL NEMZEDÉKRE 

Mert jó az Úr, örökkévaló kegyelme, 
és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége! 
(Zsolt 100:5) 

Eljön az a perc, amikor el kell engedni gyerekeinket, amikor 
fizikailag nem lehetünk többé velük, nem tudjuk óvni a 
támadásoktól, kísértésektől, és egyszerűen nem dönthetünk már 
helyettük. Elszálltak a fizikailag is együtt töltött évek, eddig tartott 
a szoros családi közösség ideje. Visszatekintve látszik, milyen 
rövidek a napok, milyen bölcsen kellene velük gazdálkodni! 
Mostantól kiderül majd, jól sáfárkodtunk-e a ránk bízott javakkal. 
Egyik gyerekünk egy különösen nehéz, és fizikailag is megpróbáló 
helyzetbe került, távol tőlünk, az emberi segítség minden reménye 
nélkül. Csak éjjel, szinte lopva tudott telefonálni. Nagyon nagy 
nyomás nehezedett rá minden szempontból, és őszintén szólva, 
nem tudom, magam is hogyan tudtam volna a helyében átvészelni 
azokat a napokat. 
Isten azonban minden reményt meghaladó módon kegyelmes! 
Ahogyan Dánielt megtartotta az oroszlánok között, ahogyan 
társait megtartotta a kemencében, úgy tartotta meg őt is, miután – 
a kényszer és az erőszak ellenére – határozottan nemet mondott 
bizonyos dolgokra. Bár ez negatív megkülönböztetést 
eredményezett számára egy egész héten át, mégis 
megtapasztalhatta az Úr védelmét éjjel és nappal. 
Szorongattatása alatt szüntelen imádkoztam-imádkoztunk 
idehaza, és egy kedves barátomtól éppen a fent idézett igét 
kaptam ajándékba, amelyből – ezúttal először – a második 
tagmondat ragadta meg figyelmemet, mint erős vigasz és 
bátorítás. Isten nemcsak nekünk, de gyermekeinknek is 
megtartója, megőrzője, szabadítója; hűsége örökkévaló menedék!  
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KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 

Magyarországon éppen tíz esztendeje rendezik meg minden évben 
a Kutatók éjszakáját, amikor is péntek késő délutánra-éjjelre 
megnyílik a tudomány titokzatos világa a nagyközönség előtt. 
Elsősorban a fiatalok jelentik a célközönséget, hiszen közülük 
kerülhetnek ki a jövő tudósai, kutatói, akik hozzájárulnak az egyes 
szakterületek további fejlődéséhez, új ismeretek, új eszközök 
megszületéséhez. 

Az egyetemi forgatagot elnézve minden alkalommal ugyanaz a 
gondolat foglalkoztat, ahogyan standunk előtt elvonulnak a 
nagyszülők, szülők, tanárok által vezetett kisebb-nagyobb 
csoportok; ha nem éppen maguk a gyerekek „vonszolják” kézen 
fogva egy-egy érdekesnek, izgalmasnak tűnő helyszínre a 
felnőtteket. Mindenki lázasan kutat-keres, és mindig azon 
tűnődöm, „megtalálódik-e” az igazi tudomány, tényleg csillapodik-
e a tudásvágy. A tudomány eredményei, a lenyűgöző találmányok 
mind az emberi elme nagyságát hirdetik, és szebb jövőt ígérnek. 
De vajon mindezek mögött mi a lényeg?  

Ha körülnézünk a világban, vagy mélyebben belemerülünk a 
fizika, kémia, matematika, biológia rejtelmeibe, minduntalan 
ugyanoda jutunk: körülöttünk csodálatos rend van és harmónia. A 
legapróbb mag vagy pollenszemcse is hiperbonyolult, ember által 
„utángyárthatatlan”, élő és tökéletesen működő egység. A 
legkisebb sejt és a legnagyobb hegyvonulat, a csillaghalmazok, sőt 
akár a legújabb számítástechnikai fejlesztések egyaránt arról 
tesznek bizonyságot, hogy létezik egy Teremtő felettünk. 
Megkerülhetetlenül és kiiktathatatlanul: 

Mert ami az Isten felől tudható, nyilvánvaló előttük [ti. az emberek 
előtt], mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem 
látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ 
teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén 
meglátható. Ennélfogva nincs mentségük, hiszen megismerték 
Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem 
hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük 
elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok 
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bolondokká lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték 
emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével.  
(Róm 1:19-23) 

„Az információ korszakában élünk, következésképpen tudatában 
vagyunk annak, hogy a nyelvi típusú információ szorosan 
összefügg az intelligenciával. Ha valaki például a homokba írja az 
ábécé néhány betűjét, és mi abban felismerjük a saját nevünket, 
azonnal tudjuk, hogy ezt csak egy értelmes lény tehette. Mennyivel 
inkább következtethetünk egy értelmes teremtőre a DNS jeleiből, 
amely nem kevesebb, mint három és fél milliárd „betűt” tartalmaz 
– a valaha is létező leghosszabb „szót” – tartalmaz.”2 

Vagyis a tudományok minden igaz és őszinte útja egyetlen pontba 
fut össze: a teremtő Isten trónjához. Annak ellenére, hogy ezt 
nagyon sokan felháborító és idejétmúlt gondolatnak találhatják, a 
Mindenható mégis egyenesen bolondoknak nevezi mindazokat, 
akik a nyilvánvaló bizonyítékok ellenére megkérdőjelezik létét, 
Lényét. Pedig milyen bátorító lehetne számunkra a tudat, hogy 
nem vagyunk egyedül a világegyetemben, hogy van Valaki, aki 
keres és kutat azok után, aki látni és hallani kívánják azt, akinek 
életüket köszönhetik… Ma még áll a lehetőség a Vele való 
találkozásra. De ki tudja, mit hoz a holnap? 

Isten ma még így szól kicsinyekhez és nagyokhoz: Ne dicsekedjék a 
bölcs az ő bölcsességével, … hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, 
hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, 
ítéletet és igazságot gyakorlok a Földön. (Jer 9:23-24) Bárcsak a 
kutatók éjszakáját követné a bölcsek dele, bárcsak a sötét világot 
beragyogná Isten ismeretének fényözöne! 

A cédrustól az izsópig, a szárnyaló sastól a ciripelő tücsökig, 
az azúrkék égbolttól a hajnali harmatcseppig minden,  

de minden az isteni bölcsesség nagy voltát dicséri. 
(C. H. Spurgeon) 

 

                                                           
2
 Lennox, John C.: Isten és Stephen Hawking – Koinónia, 2016. - 94. p. 


