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KICSODÁM VAN AZ EGEKBEN? 

Kicsodám van az egekben? 
Rajtad kívül másban nem gyönyörködöm a Földön. 
(Zsolt 73:25) 

Aszáf, a zsoltáríró kérdése mögött mély, személyes tapasztalat és 

istenismeret rejlik. Szavait akár tiszteletteljes hódolatként, 
alázatos és örömteli kiáltásként is olvashatjuk. Ő már boldog 
ember… ezt bizonyítja a zsoltár befejezése. Egyszer azonban 
mindenki életében eljön az a perc, amikor szembesül ezzel a 
felvetéssel: Van-e valakim az egekben? Valóban egyedül vagyok, 
egyedül vagyunk a mindenségben – ahogyan ma sok neves tudós 
állítja? De ha mégis van ott egy isten, akkor az kicsoda? Milyen Ő? 

Amikor nemrégiben gondolkodtam, hogy milyen válasz adható e 
kérdésre, a Biblia egyik jellegzetes kifejezése jutott eszembe: a 
legközelebbi rokon. A Mózesnek adott törvényekben nagy szerepe 
volt a vér szerinti, legközelebbi hozzátartozónak – legtöbbször a 
testvérnek – a koldusbotra jutott izraeliták megmentésében: 
gyakorlatilag köteles volt anyagilag megsegíteni, vagyis 
megváltani, kiváltani ellehetetlenült helyzetéből. (ld. 3Móz 25:25-
27) Tehát a legközelebbi hozzátartozó megváltója volt 
testvérének. Boáz – többek között – hasonló megfontolásból vette 
feleségül Ruthot, a pogányok közül való özvegyet, aki e lépés 
következtében Dávid és egyben Jézus Krisztus ősanyja lett. (ld. 
Ruth könyve) 

A Mózes könyveiben megfogalmazott törvények, bár némelyik 
nagyon kegyetlen eljárást rendelt el, az élet védelmében, a 
gonoszság korlátozása érdekében adattak. Rengeteg szépséget 
fedezhetünk fel bennük, mert Isten jellemét, bűngyűlölő, 
ugyanakkor irgalmas és tökéletes személyét mutatják be nekünk. 
Sok részlet mélységes értelmére szinte csak az időben 
visszapillantva, az evangéliumok fényében derül igazi világosság. 
Miért született a megváltásról szóló törvény? Nem pusztán azért, 
hogy a vér szerinti kötelékeket erősítse, a kiszolgáltatottakat 
megóvja. Általános, az egész emberiségnek szóló üzenetet hordoz 
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arra vonatkozóan, hogy kicsodánk is van a mennyekben. Ádámban 
valamennyien koldusbotra jutottunk, a halálnak eladott 
rabszolgákká lettünk. De Isten küldött egy Embert, aki elkötelezte 
magát, hogy kivált minket az enyészet fogságából. Ennek fényében 
vizsgáljuk meg tehát e kérdést, kicsodánk is van az egekben: Csak 
nem a legközelebbi rokonunk?! 

A Példabeszédek könyvében olvasható az egyik legszebb ige: 
Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a 
nyomorúság idejére. (Péld 17:17) Van egy, pontosabban két igaz 
barátunk a mennyekben: az Atya ugyanis a Fiúban örök barátot 
ajándékozott nekünk, aki szó szerint, lelki-fizikai értelemben is 
testvérünkké született a nyomorúság idejére, hogy átmentse a 
hozzá ragaszkodókat az örökkévaló világba. (ld. Az igaz barátról 
szóló, legelső Reménység foglyai számot, 2011-ből.) Olyan 
rokonunk van tehát a világmindenség Urának jobbján, aki 
testében hordozta minden gyengeségeinket, de az Atyával való 
kapcsolata folyamatos, eltéphetetlen szeretetszálként összefűzte a 
mennyel. S ez a szál megtartotta Őt hűnek, szentnek, igaznak, 
erősnek és szelídnek, rendíthetetlennek és önfeláldozónak.  

Kicsodánk van hát az egekben?  

 együtt érző Fivérünk, aki megindul erőtlenségeink láttán 
(Zsid 4:15) 

 könyörülő és hű mennyei Főpapunk, aki által nagy 
bizalommal járulhatunk a kegyelem trónjához (Zsid 4:16) 

 Édestestvérünk, aki bűntelenül megőrizte magát a kísértések 
közepette, hogy megtarthasson minket is (Gal 4:4-5) 

 mindenható Orvosunk, aki úr minden nyavalya és betegség 
felett (Ján 11:4) 

 jó Pásztorunk, aki életét adta értünk és nekünk (Ján 10:11) 
 mennyei Vőlegényünk, aki menyasszonya tökéletességét 

munkálja (Mt 25:10) 
 királyok Királya és uraknak Ura, aki a ma történelmének is 

ura, s aki eközben szemmel tartja a Föld alázatosait  
(Jel 19:16) 

 az élet Fejedelme, aki feltámadt a halálból, s akinél ott 
vannak a sír és a halál kulcsai (Jel 1:18) 
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 az elfogulatlan Bíró, aki igazsággal és kegyelemmel ítéli meg 
az egyes életeket (2Tim 4:8) 

 igaz Barátunk, aki helyünkre állt az ítéletben (Ján 15:13) 
 feddhetetlen Szabadítónk, aki kiment a bűnök és félelmek 

tengeréből (Mt 1:21) 
 Istennek Szentje, aki képes arra, hogy halandókat a szentség 

útján vezessen (Luk 4:34) 
 Megtartónk, aki őriz és oltalmaz (Luk 2:11) 
 állandó Vendége (lehet) a szívünknek és az otthonunknak 

(Ján 14:23) 
 a meghasadt Kőszikla, amelyből az élet üdítő forrása fakad a 

szomjazók számára (Zak 13:1) 
 a világból kihívottak közösségének Feje, aki saját testeként 

tekint a vérén megváltottakra (Kol 1:18) 
 győzelmes Hadvezér, aki a sárkány, azaz Isten és ember 

ellenségének legyőzője (Jel 12:7-8) 
 a megöletett, alázatos Bárány, a Mindenható Egyszülöttje  

(Jel 5:12) 
 a magányos Szenvedő, aki egyedül hordozta mindenki 

terhét-szennyét, és most is ott van az egyedül valókkal  
(Mt 26:37-39) 

 keresztre feszített Megváltónk, aki saját vérén vásárolta meg 
szabadságunkat (1Pét 1:18-19) 

 Teremtőnk, aki újjáteremtőnk is egyben (Kol 1:16) 
 Közbenjárónk, Kezesünk, aki – az emberi korlátaink között – 

kimondhatatlan fohászkodásokkal esedezik értünk és 
bennünk (Róm 8:26-27) 

 a második Ádám, vagyis az örökkévalóság Atyja a tőle 
születettek számára (Ésa 9:6) 

 a békesség Fejedelme, aki a legnagyobb küzdelmek közepén 
is békét áraszthat a szívekbe (Ján14:27) 

 az igazi bölcsesség forrása minden oktalan és tanácstalan 
halandó számára (Péld 8:14) 

 az igazság egyenes és keskeny útja a Mindenható felé  
(Ján 14:6) 

 a kapu Isten juhocskái számára az örök élet fájához  
(Ján 10:7) 
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Kicsodánk van hát az egekben? Bár a sort még lehetne – és kell is – 
folytatni az igék és a személyes tapasztalatok alapján, ennyiből 
már egyértelműen kitűnik, hogy mindenünk megvan. S ugyanő, aki 
felmérhetetlen távolságban a világegyetem középpontjaként a 
megszámlálhatatlan világrendszer fenntartója, Ő itt van, egészen 
közel: benned és mindnyájunkban él és munkál, ha felhatalmazzuk 
erre, ha szövetségesül fogadjuk. Jézus Krisztus „a legtöbb, mi 
adható” és kapható, hogy az egyik reklám szavaival éljünk. És ez – 
ebben az esetben – túlzás nélkül igaz. Ha mindennek csak 
töredéke tudatos valósággá válik egy keresztény számára, akkor a 
világ legboldogabbjai között lehet számon tartani. 

Mi végre akkor a csüggedés, a borúlátás?! Ha elborít a kétely, a 
félelem, a szenvedés, mindig jusson eszedbe: Ki van fent, a sötét 
felhők felett, Isten trónja mellett… A legközelebbi, forrón szerető 
rokonod, hűséges hozzátartozód, aki soha nem feledkezik meg 
rólad! Aki önként vállalta, hogy hozzád tartozik majd, amikor még 
nem is éltél, amikor még sem ég, sem föld nem formáltatott. Úgy 
vállalt téged, hogy előre látta életed minden részletét, 
körülményét, jellemed gyengeségeit, bukásaidat és győzelmeidet, 
kérdéseidet és esetleges lázadásaidat, látja küzdelmeid 
végkifejletét, látja a dicsőséget, amelyet saját szégyene és 
fájdalmai árán neked készített… Szövetségesed, aki azt akarja, 
hogy elsősorban Hozzá tartozz… Aki megígérte, hogy velünk 
marad a világ fennállásának utolsó pillanatáig. Valójában egyetlen 
kérdés van: döntöttél-e arról, hogy te elfogadod Őt örökös 
társadul. Nem találsz hatalmasabb, dicsőségesebb, tökéletesebb 
pártfogót Krisztusnál! 

Ha az övéi vagyunk, nem kell félnünk és remegnünk; merjünk 
bátrak lenni, merjük megvallani, kicsodánk van az egekben! Ha 
Jézus hűséges testvérként állhatatosan ragaszkodik azokhoz, 
akiket megváltott, akkor az egykori foglyok is örömmel 
beszámolhatnak a csodákról, amelyekben mennyei rokonunk 
révén részük van: Igazságodat nem rejtegetem a szívem mélyén, 
hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. (Zsolt 40:11) 
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Simon András 

ISTEN – KÖZELBEN 

 

A rólunk elfelejtkezni látszó, 

tőlünk mérhetetlen távolságra lévő, 

elérhetetlen Teremtő 

ugyanúgy hívő életünk része, 

mint a minket meleg, 

„anyaöl-biztonságba-rejtő” személyes Isten. 

Ne vádold magad, 

ha nem érzed Őt közel magadhoz! 

Lehet, hogy Ő akarja így, 

hogy emberi helytállásodat próbára tegye. 

De az is lehet 

- s talán ez a valószínűbb -, hogy  

nem az Úr változtatta meg helyét az életedben, 

hanem lassan te távolodtál el tőle. 

Pedig Ő egészen közel áll hozzád, 

de te 

egészen más irányba nézel. 
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VALAKI IMÁDKOZOTT ÉRTED 

Voltál-e már magányos, csüggedt? Vagy épp most vagy nagyon 

szomorú? Láttad-e már teljesen kilátástalannak, reménytelennek a 
helyzetedet? Tudtad-e bizonyos helyzetekben, hogy 
cserbenhagytak, és ami még rosszabb, te is cserbenhagytál 
másokat? Volt-e már úgy, hogy magad előtt is szégyenkeztél 
viselkedésed, tetteid, szavaid miatt? Nemcsak magad előtt, de 
szeretteid – még a láthatatlan Isten előtt is? Volt-e már, hogy úgy 
érezted, nincs értelme az életednek, értéktelen semmi vagy, 
szégyenfolt a teremtésen? Neked is szól Jézus Simon Péterhez 
intézett szava: 

 a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, 
     de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyjon a hited 
     (Luk 22:31-32) 

Ő minden helyzetet, minden bukási lehetőséget előre lát, és 
könyörög érted Atyjához! Mi volt Jézus kérésének tárgya? 
Tanítványának hitbeli megerősödése, növekedése! Hitért 
könyörgött, mert ez az a kapocs, amely összeköt a mennyel és 
Jézus jelenlétét, bennünk lakozását tudatosíthatja bennünk. 

Ne gondold, hogy a fenti ígéret csak Péternek szólt! Minden 
korszak minden gyermekére vonatkozik a krisztusi ima: 

 nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, 
    akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem 
    (Ján 17:20) 

Az Úr Jézus könyörülő, hű főpap, aki megindul gyengeségeink láttán 
és könyörög érted! Ha Ő nem adja fel, te sem adhatod fel! Ha Ő 
nem mond le rólad, nincs jogod lemondani magadról, hiszen 
megvásárolt magának. Soha ne csüggedj, Valaki imádkozott és 
imádkozik érted! Fogadd el kezéből a bocsánatot, a megújító erőt 
és a békesség örömét! Aki könyörög érted, az szeret, a saját 
életénél is jobban! Örülj és nézz fel! Hit által győztes lehetsz az Úr 
Jézusban, csak keresd Őt, életed forrását és megtartóját! Boldog 
lesz, ha még többet tehet érted. 
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ISTENED SZÖVETSÉGÉNEK SÓJA 

A só nem túl gyakran fordul elő a Bibliában, mégis nagyon fontos 

szerepet játszik Isten rendelkezéseiben, ahogyan az élő 
szervezetek felépítésében is. Nyilvánvalóan önmagán túlmutató 
tartalomra utal: az Ószövetség idején a maga fizikai valóságában 
használták, az Újszövetségben szimbolikus értelemben szerepel, 
de csak ha összes előfordulását végigtekintjük, akkor áll össze 
igazán a kép és nyeri el teljes jelentését és jelentőségét. (Az 
érthetőség kedvéért ezúttal nem a bibliai könyvek sorrendjét 
követve, hanem az értelmezés fokozatos kibontakozását szem 
előtt tartva vesszük végig az igéket.) 

Mire való a só? A kémia tudománya számtalan fajtáját 
megkülönbözteti, de itt egyértelmű, hogy a ’konyhasót’, a föld 
mélyéből bányászott kősót, vagy másik formáját, a tengervízből 
kinyert tengeri sót értjük alatta. Ez az egyetlen olyan ásványi 
eredetű fűszer, amelyet ételízesítésre és egyúttal tartósításra, 
konzerválásra használ az emberiség évezredek óta. Fontossága és 
szerepe akkor tűnik fel, ha sótlan ételt kell elfogyasztanunk; így 
még a többi fűszer aromája sem érvényesül annyira. Érdekessége, 
hogy nem nagy tömbökben, hanem apróra törve, az ételbe vagy az 
ételre szórva, feloldódva tudja optimális hatását kifejteni. Néhány 
csipet elegendő belőle, hogy finommá varázsolja az étkeket. Amíg 
és ahol nem jártak jegesemberek, illetve nem találták fel a 
hűtőszekrényt, a só volt a fő tartósító eszköz. Lehetővé teszi 
ugyanis a hosszú távú élelmiszertárolást. 

A nátrium-klorid egyébként nélkülözhetetlen összetevője az élő 
szervezeteknek. Hiánya betegséghez, akár halálhoz is vezethet. 
(Természetesen a túladagolás sem kockázatmentes.) Rendkívüli 
értéke miatt az ó- és a középkorban fizetőeszközként szolgált. 
Fontosságáról érdekes módon az egyik népmesénk is tanúskodik. 
Talán mindannyian olvastuk gyermekként a legkisebb királylány 
válaszát: „Én úgy szeretem édesapámat, mint a sót!” A hiú király 
felbőszült e hasonlaton, és miután száműzte legkedvesebb 
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gyermekét, saját keserves tapasztalata vezette rá, hogy tényleg 
mennyire fontos dologról van szó.  

Vajon miért szerepel hétszer is a Szentírásban, mit üzen általa az 
Úr a ma élő keresztényeknek? Szó szerinti felhasználással és átvitt 
értelmű képpel egyaránt találkozhatunk, de mind egy irányba 
mutat…  

Minden áldozathoz 

 Minden ételáldozatodat pedig sózd meg sóval, és a te 
ételáldozatodból soha el ne maradjon a te Istened 
szövetségének sója; minden áldozatodhoz sót adj. (3Móz 2:13) 

Isten úgy rendelkezett, hogy az összes ételáldozatot meg kellett 
sózni. Elmaradhatatlan összetevő, nélkülözhetetlen „adalékanyag” 
volt tehát. Más szavakkal az ételáldozat só híján nem tökéletes, 
nem elfogadható Isten előtt. Bizonyos ételáldozatokat a papok 
fogyaszthattak el, de a só valószínűleg nem csupán arra szolgált, 
hogy az ő eledelük úgymond finom legyen. Tudjuk, hogy az 
áldozati rendszer minden eleme, a hozzá kapcsolódó cselekmény 
minden mozzanata önmagán túlmutat, bepillantást enged a 
mindenható Istennek az emberre vonatkozó terveibe, a megváltás 
folyamatába. Tehát a sónak is van valamifajta isteni értelmezése, 
amely által sokra kíván tanítani minket.  

Vajon mire utalhat, ha  

 „kötelező elem”, ha kihagyhatatlan,  
 ha a feláldozandó bárány Isten Egyszülöttjére mutat, aki 

elveszi és hordozza a világ bűneit,  
 ha az áldozatként megölt galamb a szelíd Megváltó jelképe,  
 ha az ételáldozat egyik fajtájaként bemutatott árpa a Föld 

barázdáiba hullatott isteni gabonamagra utal, amely elhal és 
önmaga százszorosát termi, és így életet ad a világnak, 

 ha a kenyér ugyancsak az „élet kenyereként” bemutatkozó 
Jézus Krisztust szimbolizálja… 
 

  



9 
 

Só szövetsége 

 Mondta az Úr Áronnak: Minden felemelt áldozatot a szent 
dolgokból, amelyeket az Úrnak áldoznak Izrael fiai, néked 
adtam örökkévaló rendelés szerint, és a te fiaidnak és 
leányaidnak, akik veled vannak; sónak szövetsége ez, 
örökkévaló az Úr előtt, neked és utódaidnak. (4Móz 18:19) 

Ebben az esetben a só egyértelműen a rendelkezés 
örökkévalóságát, időbeni végtelenségét fejezi ki. Vagyis az Árontól 
származó papok kapják meg a választott nép felemelt áldozatait. 
Az Úr nem fogja megváltoztatni e parancsot, erre emlékeztetett a 
hozzáadott só, amely fizikai szerepe szerint tartósít. 

Ugyanerre utal egy, a Dávid utáni királyok idejében elhangzó 
prófétai szó is: 

 Vajon nem kellene-e meggondolnotok, hogy az Úr, Izrael Istene 
örökre Dávidnak adta a királyságot Izrael felett, só 
szövetsége által? (2Krón 13:5) 

Ismét arról van szó, hogy Isten ígérete felöleli a választott nép 
történelmét, sőt túlmutat azon; megváltozhatatlan, örökre szól. 
Annak ellenére, hogy Dávid unokája, Roboám hamar méltatlannak 
bizonyult a királyi szolgálat ellátására, az Úr mégis megtartotta a 
korokon átívelő ígéretet: 

 Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én 
számból, meg nem változtatom. Megesküdtem egyszer az én 
szentségemre, vajon megcsalhatnám-e Dávidot? Az ő magva 
örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a 
nap. Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhőben 
lévő bizonyság. (Zsolt 89:35-38) 

 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, 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 műveli ezt! 
(Ésa 9:6-7) 
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 Íme, fogansz méhedben és szülsz fiat, és nevezed nevét 
JÉZUSnak. Ő nagy lesz, és a Magasságos Fiának hívják; és neki 
adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának trónját. És 
uralkodik a Jákób házán mindörökké; és királyságának nem 
lesz vége! (Luk 1:31-32) 

A három részletben az örökké szó ismétlődik leggyakrabban. Pedig 
Dávid unokájának uralkodása alatt és részben miatta kettészakadt 
az ország, majd pedig mindkét királyság eltöröltetett Asszíria, 
illetve Babilon hódítása következtében. Izrael és Júda története 
véget ért, Isten tervei azonban nagyobb szabásúak. A királyság, 
vagyis a Föld feletti uralom a jelenlegi zűrzavaros helyzet ellenére 
is a Mindenhatóé. Amikor Jézus elbúcsúzott tanítványaitól, ezt 
mondta nekik bátorításul: Nekem adatott minden hatalom 
mennyen és földön… (Mt 28:18) Azért mondhatta ezt, mert Ő a 
megígért uralkodó, aki születése folytán, mint az Örökkévaló Fia 
egy végtelen idejű hatalom és birodalom birtokosa, és ezt a bűn 
időleges történelme sem tudja meghiúsítani. E bolygón az 
országok, királyságok – egyelőre – egymást váltják. Egyetlen nem 
akadt még, amelyik ne bukott volna meg. Hiányzik belőlük az 
állandóság, noha némelyek rettenetes eszközökkel, kegyetlen 
módon igyekeztek és máig igyekeznek hatalmukat 
megszilárdítani. Sem a pénz, sem a fegyverek, sem az erőszak 
legválogatottabb kínzószerszámai nem képesek konzerválni a 
hatalmat. A félelem nem összetartó erő, éppen ellenkezőleg; 
hiszen maga is erőszakot szül. Mindig magában hordozza az árulás 
csíráját. 

Egyedül Jézus Krisztus uralma lesz állandó, bár alattvalóinak egy 
része jelenleg még a halandóság vagy a sír foglya. Kizárólag az 
önkéntes szereteten, az őszinte vonzalmon alapuló királyság 
működik fenntartható, „végtelenített” formában. Már Dániel 
tekercsében is olvasható a só szövetségeként felépülő királyságra 
vonatkozó ígéret: 

 az Ő országa örökké fennálló ország, és minden hatalmasság 
neki szolgál és engedelmeskedik. (Dán 7:27) 
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Legyen bennetek só! 

 Legyen bennetek só és legyetek békében egymással! (Mk 9:50) 

Jézus tanítványaihoz intézett felszólítása meglehetősen talányos, 
ha csak így önmagában tekintjük. Azonban sok egyéb ige a 
segítségünkre van, hogy egyértelműen azonosíthassuk, mire 
gondolt pontosan. Vegyük sorra azokat a bibliarészleteket, 
amelyek egyértelműen megvilágítják számunkra, mi/ki lakozik 
Isten gyermekeiben, akikben és akik által nem csupán a békés 
egymás mellett élés, hanem az Úr minden dicsőséges terve 
megvalósulhat: 

 Isten királysága bennetek van. (Luk 17:21) 
 Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok az 

ő vérét, nincs élet bennetek. (Ján 6:53) 
 Az igazság ama lelkét: … ismeritek őt, mert nálatok 

lakik és bennetek marad. (Ján 14:17) 
 Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az én 

Atyámban vagyok, ti én bennem és én ti bennetek.  
(Ján 14:20) 

 De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az 
Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus 
lelke, az nem az övé. (Róm 8:9) 

 Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Ahogyan a 
szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt, csak ha a 
szőlőtőkén marad, úgy ti sem, csak ha bennem maradtok. 
(Ján 15:4) 

 Ha bennem maradtok és az én beszédeim bennetek 
maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz 
néktek. (Ján 15:7) 

 testetek a bennetek lakozó szent lélek temploma és nem 
a magatokéi vagytok. (1Kor 6:19) 

 milyen nagy a pogányok között e titok dicsőségének 
gazdagsága, hogy bennetek van Krisztus, a dicsőségnek 
ama reménysége. (Kol 1:27) 

 És az a kenet, amelyet kaptatok tőle, bennetek marad, és 
így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, 
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hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre… 
(1Ján 2:27) 

Csodálatos felsorolás, amelynek summázata: minden és 
mindenekben Krisztus! Isten királyi uralma, az örökkévaló élet, 
Jézus teremtő hatású szavai, a fűszerekkel elegyített olaj, azaz a 
kenet foglalata az élő Úr Fia. Ő lakik gyermekeiben, de nem testi-
fizikai valójában, hanem egy egészen más minőségben, mint 
szellemi valóság. Ezt fejezik ki az igazság lelke, Isten lelke, Krisztus 
lelke összetételek. Tehát Jézus Krisztus az örökkévaló élet és 
szeretet sójává lett az emberiség számára. Ahogyan a hatalmas 
sótömböket apró kristályokra kell zúzni a felhasználás érdekében, 
úgy töretett meg Krisztus is az emberiség javára. Ahogyan a só 
szét- és beleszóródik az ételbe, majd pedig felolvad, úgy hatja át 
Krisztus annak lényét, aki befogadta Őt. A torzult, sérült jellem 
átalakulása a döntő bizonyítéka a „sóhatásnak”: a belső ember 
megújulása, a kiegyensúlyozott és gyümölcsöző egyéniség 
megjelenése a kegyelem lelkének bennünk meggyökerezett életét 
bizonyítja. A keresztény igaz jelleme nemesítőleg hat a 
környezetére is. A hittel és szeretettel átitatott példa kívánatossá 
teszi a Krisztus országához való csatlakozást. 

Jézus halálának és feltámadásának lényege, illetve célja, hogy a 
Föld ismét a Mindenható birodalmának részévé váljon. A 
térhódítás azonban nem a szokványos földi eszközökkel történik. 
Pünkösd óta nem egyetlen, Máriától született testben, hanem 
„szétszóródva”, az emberi nemzetség egyes tagjait átjárva, 
gyermekeiben él tovább, míg a végső, isteni hatalomváltás, Jézus 
megkoronázása minden szem számára látható módon meg nem 
történik. Krisztus, vagyis a Messiás (az öröm olajával felkent 
Szabadító) maga a só: a békesség fejedelme, aki megtisztít, békét 
teremt és ízt, jó aromát ad az emberi életnek, örökkévalóságba 
nyújtva azt! 

Mindenkit tűzzel fognak megsózni 

Hogyan lehet az isteni só az életünk szerves részévé? 

 Mert mindenkit tűzzel fognak megsózni és minden áldozatot 
sóval sóznak meg. (Mk 9:49) 



13 
 

 Aki nem születik újjá víztől és lélektől, semmiképpen nem 
mehet be az Isten országába. (Ján 3:5) 

 Aki utánam jön, hatalmasabb nálam, ő szent lélekkel és tűzzel 
keresztel majd titeket. (Mt 3:11) 

 Amikor eljött a pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak, és 
az égből hirtelen nagy zúgás támadt, és betöltötte az egész 
házat, ahol ültek. Majd lángnyelvhez hasonlók jelentek meg 
előttük, amelyek elkülönültek, és mindegyikükre leszálltak. Ők 
pedig mindnyájan elteltek szent lélekkel és különféle nyelveken 
kezdtek szólni, amint a lélek adta nekik, hogy szóljanak.  
(Csel 2:1-4) 

A tűz, amiről itt Jézus Krisztus beszélt tanítványainak nem más, 
mint a belőle származó lélek, az ő élete, amely betölti és 
újjáteremti, a Fiú képmására formálja Isten gyermekeit. A szent 
lélek az élet sója, az Úr személyes jelenvalósága az Őt hittel 
befogadókban. A Jézus feltámadása utáni ötvenedik napon a tűz 
lángjaihoz hasonló, látható és hallható formában érkezett Krisztus 
megígért ajándéka a várakozó tanítványokhoz. De nem csak ők 
kaphatták meg, hiszen azt mondta: mindenki tűzzel sózatik majd 
meg. Vagyis minden egyes keresztény a szent lélek keresztsége, 
majd pedig élő és átható jelenléte által itatódik át mennyei sóval. 
Ezt a sót lehetetlen túladagolni, és a szeretet konzerválószereként 
felkészít a mennyei világgal való folyamatos érintkezésre, az 
újjáteremtett Földön való lakozásra.  

A Föld sója 

 Ti vagytok a föld sója; ha pedig a só ízetlenné válik, nem jó 
azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az 
emberek. (Mt 5:13) 

Ahogyan Jézus Krisztus a világ világossága és az Őt befogadó 
tanítványok ugyancsak a világ világosságává válnak általa, ha 
bennük él, ugyanígy a só is kettős értelmű jelkép. Ahogyan az 
ételbe szórt és elkevert só feloldódva jó ízt ad, és fokozza az adott 
étel jellegzetes és egyedi aromavilágát, úgy hat Krisztus jelenléte 
gyermekeire. Azért árasztja ki rájuk és bensőjükbe kegyelmét, 
hogy eszközökké váljanak mások megmentésére. Jézus, mint az 
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isteni szövetség sója vonzóvá, erőteljessé teszi a Vele szövetségre 
lépők lényét, életét. Ahogyan Krisztus lelke az ember belsejében 
munkálkodva fejti ki új minőséget eredményező hatását, úgy a 
Krisztust befogadó, Krisztussal átitatott földlakók is belülről, 
erőszakmentesen formálják a társadalmat, amelyben élnek. A bűn 
megannyi formájától mérgezett társadalom tagjai elvesznek 
megmentő befolyások híján. A személyes kapcsolatok, a 
barátságok sugározhatják Krisztus erejét, az evangélium átalakító 
örömét. Egyetlen keresztény hatása is felmérhetetlen. A legkisebb 
sókristály is tökéletes szerkezetű és tökéletes hatású, és 
ugyanazon összetevőket tartalmazza, mint a legnagyobb sótömb. 
Szervezetünk halott só nélkül. Lényünk halott Krisztus nélkül, a 
társadalom halott Krisztus sója nélkül. 

Egyetlen falat után megállapítható, hogy az adott fogás sótlan-e. 
Az ízetlenség eltitkolhatatlan. Amennyiben a só ízetlenné válik, 
nem só többé, hiszen ehhez az összetevők (a nátrium és a klór) 
közötti ionos kötés bomlása szükséges. Ha Jézus hiányzik 
belőlünk, semmirevalók vagyunk: rettenetes igazság ez. Ahol 
Krisztus nincs jelen, ott hiányzik a szeretet, az öröm, a békesség. 
Ott csupán az önzés, gyűlölet és kegyetlenség uralkodik. Az 
egyetlen, de leghatékonyabb megoldás: Legyen bennetek só! 
Kizárólag az Ő jelenléte eredményezhet békés, sőt örömteli 
egymás mellett élést, s ezzel párhuzamosan az emberi sorsok 
gyökeres átalakulását. 

Ízes beszéd 

 Beszédetek mindenkor kellemes legyen, sóval fűszerezett; hogy 
tudjátok, hogyan kell kinek-kinek megfelelnetek. (Kol 4:6) 

Az ízes, vagyis élettel teli beszéd titka szorosan kapcsolódik a 
fentiekhez: 

 a ti Atyátoknak lelke az, aki szól bennetek. (Mt 10:20) 
 Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon 

minden bölcsességben. (Kol 3:16) 
 A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem 

magamtól mondom; hanem az Atya, aki én bennem lakik, 
cselekszi e dolgokat. (Ján 14:10) 
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 aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes. (Jak 3:2) 

Akiben Krisztus lakozik, az abban a kiváltságban részesülhet, hogy 
Jézus csodatermő, életváltoztató szavait szólja!  Róla pedig azt 
olvassuk, hogy  

 kedvesség ömledezett ajkairól (Zsolt 45:3) 
 Isten bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a 

megfáradtakat beszéddel. (Ésa 50:4) 
 Szám minden beszéde igaz, nincs benne hamis vagy csalárd 

dolog. (Péld 8:8) 

Aki Krisztus szavait szólja, az a mennyei Atya szavait szólja és az Ő 
tetteit valósítja meg. Jézus beszédei az igazság, a bölcsesség és a 
szeretet salakmentes ötvözetei, melyek nyomán élet fakad. 
Felüdítik a szomjazót, megvigasztalják a szomorút, reményt adnak 
a reménytelennek, örömet árasztanak a keserűség helyett, 
békességet a félelem helyett. Ha ilyen beszédeket akarsz hallani, 
és ha magad is ilyen szavakat szeretnél szólni, akkor beszélgess 
gyakran Krisztussal, és valósággá lesz a legnagyobb csoda: 

 lelkem, amely rajtad nyugszik és beszédeim, melyeket szádba 
adtam, el nem távoznak szádból és utódodnak szájából, és 
utódod utódainak szájából, így szól az Úr, mostantól 
mindörökké! (Ésa 59:21) 

Egy csésze só 

 És mondták a város [Jerikó] férfiai Elizeusnak: Íme, e város jó 
lakóhely volna, amint, uram, magad is látod; de a vize 
ártalmas, és a föld gyümölcsét meg nem érleli. És mondta 
[Elizeus]: Hozzatok nekem egy új csészét és tegyetek bele sót! 
És elhozták neki. Ő pedig kiment a forráshoz, és beleszórta a 
sót és ezt mondta: Ezt mondja az Úr: meggyógyítottam e 
vizeket; nem származik ezután azokból halál és 
terméketlenség. És egészségesekké lettek a vizek mind e mai 
napig, Elizeus beszéde szerint. (2Kir 2:19-22) 

Jerikó városa Elizeus idejében már régóta elátkozott város volt. 
Józsué vezetésével, Isten utasításai szerint hódították meg Izrael 
törzsei a honfoglalás egyik első lépéseként. (ld. Józsué könyve 6. 
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fejezete) Kegyetlen és bálványimádó város volt, amelyik lázadó 
módon be- és elzárkózott a Mindenható oltalma alatt álló 
izraelitáktól, noha mindenről pontosan tudtak: ismerték az 
egyiptomiakon esett csapásokat, a vándorlás idején végbement 
isteni csodákat, mégsem tértek át az Örökkévaló imádatára. Józsué 
szavai a felperzselt város romjai felett hangzottak el és hosszú 
évszázadokra lakatlanná tették még a környékét is. Jézus Krisztus 
földi szolgálata során azonban már a pálmafák városának 
nevezték, és üde oázis, ennek következtében pedig egy nagy 
lélekszámú, jelentős kereskedelmi csomópont volt. A település 
történetének fordulatát éppen ez, az Elizus szavai nyomán 
végbement esemény jelenti, amelyet akár az evangélium képies 
megfogalmazásaként is olvashatunk.  

Igazából minden település – hosszú távon – lakhatatlan állandó, 
iható vizű forrás hiányában. Bármilyen jók a földrajzi fekvésből, a 
bányászható nyersanyagokból, az éghajlatból fakadó adottságok 
és lehetőségek, ha nincs ivóvíz, akkor élet, növekedés, szaporodás 
sem lesz tartósan az adott helyen. Elizeus próféta, aki Illést 
követte a szolgálatban, készségesen segítségére sietett az ott 
lakóknak. De amit parancsolt és tett, az több mint különös. Nem 
mutatta meg, hol ássanak egy új forrás után kutatva, noha ez – 
emberi meggondolás alapján – eredményre vezethetett volna. 

Az ihatatlan, mérgező összetételű vízforrás a bűnnel átitatott 
emberiség jelképe, amely Jerikóhoz hasonlóan önmaga 
pusztulását munkálja. Isten emberének „receptje” három 
összetevőt tartalmazott: egy új csésze, benne egy adag só, illetve 
az Úr gyógyulást kihirdető szava. Nyilvánvaló, hogy önmagában 
sem a csésze, sem a só, de még a kettő együtt sem eredményezheti 
a víz megédesülését. Ugyanakkor mindegyik alkotórész 
ugyanazon orvosság egy-egy lényeges tulajdonságát mutatja be, a 
próféta cselekedetei pedig a közöttük fennálló kapcsolatot. 

 az új csésze: nem más, mint az új, tökéletes Ember, aki a 
Krisztus: 

 és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint 
teremtetett igazságban és valóságos szentségben. 
(Ef 4:24) 
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 öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. (Róm 13:14) 
 Az első ember, Ádám élőlénnyé lett, az utolsó Ádám 

pedig megelevenítő Lélekké. … Az első ember a föld 
porából lett, a második ember, az Úr a mennyből 
való. (1Kor 15:45) 

 a csészében levő, pár dekagrammnyi só, amelyet a próféta a 
forrás vizébe szórt: a fentiek alapján már egyértelmű, hogy 
Krisztusra, az eljövendő Messiásra utal, akiben új élet forrása 
fakad az emberiség számára.  

 A próféta hittel kimondott szavai, amelyek magának Istennek 
az újjáteremtő zárószavai: múlt idejűvé teszik a 
megtisztítást, véglegessé a vízminőség feljavítását, 
alkotóelemeinek megváltoztatását, és a jövőre nézve áldott 
termést ígérnek: 
 Mert Ő szólt és meglett, parancsolt és előállott.  

(Zsolt 33:9) 
 a világ Isten beszéde által teremtetett. (Zsid 11:3) 
 Jézus pedig könyörültre indult és kezét kinyújtva 

megérintette, ezt mondva: Akarom, tisztulj meg!  
(Mk 1:41) 

Az isteni eredetű szavak isteni cselekedetekkel kéz a kézben járva 
eredményeznek teljes átalakulást: semmiből világokat, rosszból 
jót, betegségből egészséget, gyötrelemből boldogságot 
teremtenek. 

Ez a forrásgyógyító csoda általános érvényű örömhírt hordoz: 
Jézus, mint Istenfia és Emberfia szó szerint mindenünkké lett. 
Megtöretett és beleszóratott az emberiség életének keserű 
forrásába, hogy ne halál, hanem örökké tartó élet fakadjon általa. 
Mindenkit meg akar kínálni vele. Hívja-várja a sótlan, kiszáradt 
életű embereket: 

 Aki szomjas, jöjjön hozzám és igyon! Aki hisz bennem, amint 
az Írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. 
(Ján 7:37-38) 

 Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg 
nem szomjazik, mert az a víz, amelyet én adok, örök életre 
buzgó víz forrása lesz benne. (Ján 4:14) 
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HA HISZEL… 

Nem megmondtam neked, hogy ha hiszel, 
meglátod majd az Isten dicsőségét? 
(Ján 11:40) 

Ha Isten Fia, szálljon le most a 
keresztről,  
és majd hiszünk neki! 
(Mt 27:42) 

Az első idézet Jézus szeretetteljes feddése Márta felé néhány 

perccel Lázár feltámasztása előtt, és négy-öt nappal saját halálát 
megelőzően. A második mondat már a kereszt alatt gúnyolódó 
papok szájából hangzott el a vérző, haldokló Messiást nézve. A 
mondanivaló lényegét tekintve pontosan ellentéte egymásnak e 
két kijelentés.  

Érdekes módon Isten az ellenkezőjét „követeli” meg annak, amit 
emberileg logikusnak, elfogadhatónak tartanánk. Jézus szavai 
szerint a hitnek meg kell előznie a látást. A halandók felfogása 
szerint először látnunk kell azt a cselekedetet, történést, amit 
elvárunk, és ezután tudunk majd hinni. Istent azonban a 
teremtményei nem tudják saját korlátolt elképzeléseik szerint 
programozni, irányítani. Döbbenetes egyébként, hogy azok közül, 
akik ezt hajtogatták, bizonyára többen látták Lázárt előjönni a 
sírból… Vagyis semmi nem győzhette már meg őket Jézus messiási 
mivoltát illetően… A három és fél év csodái, jelei mind ott 
sorakoztak emlékeikben, mégis eldöntötték, hogy nem fogadják el 
Őt Megváltójuknak. Igaza volt az Úrnak velük kapcsolatban: „Ha 
Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha 
valaki a halottak közül feltámad.” (Luk 16:31) Tehát önmagában 
egy történés szemtanújának lenni kevés. Az isteni szavak 
hallgatása, meghallása érlel olyan meggyőződést, amely felnyitja a 
szemeket a látható és láthatatlan világ közötti kapcsolatokra, a 
Mindenható szándékaira és tetteire.  
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Jézus ezzel szemben áldottnak, boldognak mondja mindazokat, 
akik nem látnak és hisznek. (Ján 20:29) Vagyis a fizikai látást, 
megtapasztalást megelőzően hisznek – de, és most jön a lényeg: 
miben, kiben hisznek? Nincs ugyanis olyan ember a Földön, aki ne 
hinne valamiben. A hit az élet elengedhetetlen velejárója, hiszen 
épp a lényeget illető kérdések tekintetében korlátozott az 
emberiség tapasztalati tudása. A Biblia szerinti hit egyrészt 
folyamatosan növekvő bizalom a Szentírásban bemutatkozó 
mindenható Isten iránt. Másrészt, ezzel szoros összefüggésben, 
bizonyosság és egyben várakozás még be nem következett 
események, illetve nem érzékelt történések felől. Egyetlen, de 
valóságos és rendíthetetlen alapja Isten kimondott, leírt szava, 
nekünk szóló, személyes ígéretei. A hit az a szilárd meggyőződés, 
hogy hű az, aki az ígéreteket tette (Zsid 11:11), mert Isten soha 
nem hazudik, szava színigaz. Jellemével, szent és igaz lényével 
összeegyeztethetetlen a hazugság, a félrevezetés. Ha Ő szól, az 
bizonyosan meglesz; parancsol valamit és az a dolog a semmiből 
megteremtődik. (ld. Zsolt 33:9) A hit tehát a pillanatnyilag 
érzékelhető állapoton, körülményeken, emberileg várható 
fejleményeken túltekintő, állhatatos várakozás a személyesen 
nekünk szóló isteni ígéretek teljesedésére. 

A Mártának szóló ígéret így hangzott: Feltámad a testvéred. (Ján 
11:23) Ő nem tudott ezzel a bátorítással ott és akkor mit kezdeni, 
hiszen a történelem végét jelentő eseményhez kötötte a Jézus által 
említett feltámadást. Ez az ő friss bánatára csak korlátozott 
mértékben jelentett gyógyírt. Nem tudható, értesült-e például a 
naini halott fiatalember megelevenedéséről. (ld. Luk 7:11-16) A 
beteljesedő próféciát azonban, amit Jézus idézett Keresztelő János 
megerősítésére, Márta is hallhatta már korábban a zsinagógai 
felolvasások során: a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások 
megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, a 
szegényeknek az evangélium hirdettetik. (Luk 7:22) Nagyon fontos 
tehát olvasni, hallani és jól érteni Isten üzenetét, mert a hit a 
hallott ige, a befogadott ígéret nyomán születik és erősödik 
életfenntartó, életváltoztató tényezővé, az áldásokat elfogadó 
„szellemi kézzé”. (Róm 10:17) 
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Márta végül többszörös értelemben is megtapasztalhatta Isten 
dicsőségét: nemcsak bátyját látta előjönni a sírból (akinek, ne 
feledjük, sok év után ismét meg kellett halnia), de a feltámadott 
Krisztust, a Mindenható dicsőségbe öltözött képmását is láthatta – 
szemben a gúnyolódókkal, akik számára a keresztről hangzó 
Elvégeztetett! volt az utolsó isteni szó. Jézust feltámadása után 
már csak azok láthatták, akik, ha tökéletlenül is, de szerették és 
hittek benne. 

A Márta felé hangzó ige mindnyájunknak szól, mert mennyei 
Atyánk minden ígérete Krisztusban lett igenné és ámenné. (2Kor 
1:20) Ha hiszel, és minél szilárdabban hiszel, annál nagyobb 
mértékben láthatod meg Isten uralmának kibontakozását az 
életedben, a családodban. Ha hiszel, megláthatod, hogy a barátaid, 
a szomszédjaid, a munkatársaid, sőt, még az ellenségeid életében 
is felragyoghat Isten dicsősége: a minden kapcsolatot átformáló, 
örök szeretet. Ha hiszel, eljön a perc, amikor saját szemeiddel 
láthatod meg te is a feltámadott Krisztust, Mártát, Lázárt és velük 
együtt mindenkit, aki valaha élt és bízott az isteni szavak 
valóságában, erejében. Ha hiszel, megláthatod-megélheted majd 
az isteni dicsőségtől áthatott világegyetem boldogságát és 
harmóniáját, amely nem ér véget soha. 
Ha hiszel… 

 

 

 

 

 

 

  

 Az igaz hit azért hisz az ígéretben, mert Isten mondta. 

(Spurgeon) 

 Hinni annyit jelent, mint Istent számításaink legfőbb 

tényezőjévé tenni, majd a legjózanabb következetességgel 

számolni Vele. (Spurgeon) 

 Olyan hitre van ma szükség a világban, amely 

belekapaszkodik Isten igéjének ígéreteibe, és nem tágít, 

amíg a menny meg nem hallgatja. Ez a hit szorosan 

összekapcsol Istennel, és erőt ad, hogy megbirkózzunk a 

sötétség hatalmaival. (E. G. White) 
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MÉLTÓ A BÁRÁNYKA… 

 És felelvén a főpap mondta neki: Az élő Istenre kényszerítelek, mondd 
meg nekünk, te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Mondta neki Jézus: Te 
mondtad. Sőt, mondom nektek: Mostantól meglátjátok az embernek fiát 
ülni az Isten hatalmas jobbján, és eljönni az ég felhőiben. Ekkor a főpap 
megszaggatta ruháit és mondta: Káromlást szólt! Mi szükségünk van 
még bizonyságokra? Íme, most hallottátok az ő káromlását. Mit 
gondoltok? Azok pedig így feleltek: Méltó a halálra! Akkor szemébe 
köpdöstek és arcul csapkodták őt, némelyek pedig botokkal verték, 
mondván: Prófétáld meg nekünk, Krisztus, kicsoda üt téged?  
(Mt 26:63-68) 
 

 És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, amely belül tele volt 
írva, és kívül le volt pecsételve hét pecséttel. És láttam egy erős angyalt, 
aki hangosan kiáltotta: Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és 
feltörje a pecsétet? És senki sem akadt, sem mennyben, sem földön, sem 
a föld alatt, aki felnyithatta volna a könyvet és feltörje a pecsétet. (…) 
Nagyon sírtam, mert senki sem volt méltó, hogy felnyissa a könyvet és 
beletekintsen. De a vének közül az egyik így szólt: Ne sírj! Íme, győzött a 
Júda törzséből való oroszlán, a Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet 
és annak hét pecsétjét. És láttam a trón és a négy élőlény közepette egy 
Bárányt állni, mint megöletettet, hét szarva és hét szeme volt: az 
Istennek hét lelke, amelyet elküld az egész földre. Jött és elvette a 
könyvet a trónon ülő jobb kezéből. És amikor a könyvet elvette, a négy 
élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt. Mindegyiküknél 
hárfa volt és füstölőszerrel telt aranycsésze: ezek a szentek imádságai. 
És új éneket énekeltek: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és felnyisd 
annak pecsétjeit, mert megöltek, és véreddel váltottál meg minket Isten 
számára minden törzsből és nyelvből, népből és nemzetből. És Istenük 
számára királysággá és papokká tetted őket, és uralkodni fognak a 
földön. És láttam: Sok angyal állt a trón, az élőlények és a vének körül – 
számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer –, amint hangosan ezt 
kiáltották: Méltó a megölt Bárány, hogy övé legyen az erő és a 
gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség és a dicsőség, és az 
áldás! És hallottam, hogy minden teremtmény, ami csak a mennyben, a 
földön, a föld alatt és a tengerben él, ezt mondta: A trónon ülőnek és a 
Báránynak áldás és tisztesség, és dicsőség és hatalom örökkön örökké! 
És a négy élőlény azt mondta: Ámen! És a vének leborultak és imádták 
Őt. (Jel 5:1-14) 
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Mindkét részletben Jézus Krisztus a főszereplő, sorsáról 

döntenek – teremtményei. A kulcsszó mindkét jelenetben: méltó. E 
szó azt jelenti: megérdemel, megszolgált valamilyen jutalmat vagy 
büntetést. Mire méltó, mire ítéltetik Isten Fia a világegyetem 
színpadán?  

Az első, földi kihallgatás során maga a főpap, aki szerepét tekintve 
Jézus Krisztus előképe, modellje volt, teljesen jogtalan módszerrel 
kényszerítette Őt, hogy önmaga ellen valljon. A nyilvánvaló 
igazságot hallva a Szanhedrin kimondta az ítéletet, amelyet három 
és fél éve forgattak a szívükben: Halálra méltó! Azaz nem méltó az 
életre, nincs joga tovább élni… Vagyis megérdemli, megszolgálta a 
halált. Ő, aki kizárólag jót tett: gyógyított, tanított, csodát csodára 
halmozott az emberiség megmentése érdekében. A kárhoztató 
ítélet elszabadította az addig visszafojtott indulatokat: nemcsak 
lelkileg, hanem testileg is gyötörni, kínozni kezdték áldozatukat, 
Megváltójukat. A köpések, pofonok, ütések a lealjasodott 
emberiség üzenetei voltak a Teremtő felé. Jézus szótlanul tűrte 
mindezt, mint a vágóhídra hurcolt bárány. Ez a halálos ítélet Sátán 
foglyainak szájából hangzott el: a Nagytanács jelenlévő tagjai 
médiumává lettek a gonosznak, Isten esküdt ellenségének. 
Elítélték Isten Fiát, mint hamis prófétát, a római hatalommal pedig 
végrehajtatták az ítéletet, a keresztre feszítést, az egyik 
legkegyetlenebb halálnemre kárhoztatva az élet fejedelmét. Mivel 
Istentől elidegenedtek, elszakadtak a szeretet forrásától, ezért a 
jóságnak egyetlen szikrája sem tudott bennük megnyilatkozni. 

A mennyei jelenetben nem töviskorona készül. Halhatatlan, szent 
lények sokasága, angyalok seregei, közöttük huszonnégy ember (!) 
borul le a megöletett Bárány és Atyja előtt. A gonoszság 
látszólagos diadala a Golgotán valójában a gonoszság 
megpecsételése volt, egyben az örökkévaló szeretet diadala. Dávid 
gyökere, Júda oroszlánja, a megölt Bárány – e képek mind egyetlen 
személyt jelölnek: Jézust, a feltámadott Krisztust: 

 Noha teremtőnk (ld. Kol 1:16), a Dávid házából való Máriától 
emberré születve, mint utolsó Ádám szállt harcba a Föld 
feletti uralom visszaszerzéséért. Az engedelmesség Embere 
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volt és maradt örökre. Visszaadta azt a méltóságot, amely 
elveszett a kígyó szavainak engedve: az újjáteremtett Föld 
királyok és papok lakhelye lesz. 

 Az arnion görög szó kicsinyítő képzővel van ellátva. Nem 
egyszerűen juhot, hanem báránykát, szeretett barikát jelent: 
Isten egyetlen, kedves és szerelmes Fiát, akit odaadott az 
univerzum békéjének helyreállítása érdekében. A szelíd, 
kezes juhocska alázatos, zokszó nélküli szenvedése 
bizonyítéka Isten jóságának és árnyéktalan szeretetének. 
Vére forrása egy új életnek, egy új kapcsolatnak, egy 
megronthatatlan jövőnek. 

 Az oroszlán halált megvető bátorságával vállalta a küzdelmet 
az ordító oroszlánként pusztító Sátánnal. Szembenézett a 
testi-lelki gyötrelmek legnagyobb mélységeivel, de nem 
maradt a halál foglya, hanem győztes, hatalmas védelmezője 
és pártfogója lett minden benne bízó gyermekének. 

Pontosan a kereszt tette Jézust méltóvá arra, hogy vállain 
nyugodjon a hatalom: a halál elszenvedéséért dicsőséggel és 
tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből 
mindenkiért megízlelje a halált. (Zsid 2:9) 

Győzelme célja – az egyik vén szavai szerint – a hét pecséttel 
ellátott tekercs felnyitása: a könyvé, amely vád- és védirat egyben. 
A fellázadt kérub vádjaival szemben tökéletes bizonyítékokat 
szolgáltatott az egész világegyetem számára Isten igazságos 
szeretetének igazolására. Ez az a könyv, amelybe angyalok 
vágyakoznak beletekinteni, hiszen az Úr bölcs tervének, a Földön 
működő egyháznak történetét tartalmazza. Feltárulása után 
senkiben nem marad kétség afelől, hogy a BÁRÁNYka méltó nem 
csupán a pecsétek feltörésére, hanem végül az erő, a gazdagság, a 
bölcsesség, a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás 
elnyerésére is. Kétség nélkül méltó az imádatra Isten, mindenek 
Atyja és mindenek fenntartója, a Fiú. 

Méltónak ítéljük-e Jézust már most is, életünk minden egyes 
percében arra, hogy övé legyen ne csak a hatalom, hanem a 
dicsőség is? Életre vagy halálra méltó az, aki Megváltott minket? 
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IMÁK A BIBLIÁBÓL 
mindennapi használatra 

A ldja lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét! 

Áldja lelkem az Urat, és el nem feledkezem semmi jótéteményéről, 
aki megbocsátja minden bűnömet, meggyógyítja minden betegségemet, 
megváltja életemet a koporsótól,  
kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg,  
és megújul ifjúságom, mint a sasé. 
Áldja lelkem az Urat! Ámen     (ld. Zsolt 103:1-5) 

Drága Uram, Jézus Krisztusnak Istene, dicsőségnek Atyja, 

adj nékem bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét Krisztus megismerésében, 
és világosítsd meg értelmem szemeit, hogy tudhassam, 
mi a te elhívásod reménysége,  
mi a te örökséged dicsőségének gazdagsága a szentek között, 
mi a te hatalmad felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, 
a te hatalmad erejének munkája szerint, 
amelyet megmutattál a Krisztusban, amikor feltámasztottad Őt a halálból, 
és ültetted jobbodra a mennyekben, 
felül minden fejedelemségen és hatalmasságon, erőn és uraságon,  
és minden néven, amely neveztetik nemcsak e világon,  
hanem az elkövetkezendőben is, 
és mindent vetettél az Ő lábai alá, 
és Őt tetted mindenek fölött az egyház fejévé, 
mely az Ő teste, teljessége Őneki, aki mindeneket betölt mindenekkel. 
Ámen         (ld. Eféz 1:17-23) 

Add meg nékem a te dicsőséged gazdagsága szerint, 

hogy hatalmasan megerősödjek Lelked által a belső emberben, 
hogy lakozzék Krisztus hit által a szívemben, 
hogy a szeretetben meggyökerezve és megerősödve tudhassam, 
mi a szélessége és hosszúsága, 
mélysége és magassága a te jóvoltodnak, 
és megismerjem az Úr Jézus minden ismeretet meghaladó szerelmét, 
hogy ekképpen beteljesedhessek istenséged egész teljességéig. 
Neked pedig, aki mindeneket megcselekedhetsz, 
feljebb, mint kérjük, vagy elgondoljuk, 
a bennünk munkálkodó erő szerint, 
neked legyen dicsőség a Krisztusban, az egyházban, a világegyetemben! 
Ámen         (ld. Ef 3:16-23) 


