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TE IS LEHETSZ DÁNIEL! 

Kisgyerekként nagyon szerettem a Dánielékről szóló bibliai történeteket. 

Csodáltam őt és a „héber ifjakat”, akik a tűzben és az oroszlánokkal teli 

veremben is hűségesek voltak, és arra gondoltam: de jó nekik, hogy Isten 

ennyire szerette, megbecsülte és kitüntette őket! A szentség elérhetetlen 

magasságában lebegtek szemem előtt, mint vágyott, de utolérhetetlen 

példaképek; irigyelt és tiszta emberek, akikről egyetlen rossz szó sincs 

lejegyezve. És mindig az volt a végkövetkeztetésem: hol vagyok tőlük!!! 

Ez a vélekedés élt bennem majdnem egészen mostanáig… az Úr azonban 

csodálatosan megmutatta, hogy mennyire rosszul láttam – és gyanítom, 

rajtam kívül még sokan vannak így – az igazságot ezzel kapcsolatban. 

Istennek ugyanis mindig szüksége volt és van Dánielekre, a történelem 

végén pedig különösen, és Ő mindent meg is tett és tesz annak érdekében, 

hogy mind azzá legyünk, aki ő volt ott, a káldeusok földjén. 

Királyi gyermekek 

 És mondta Ézsaiás Ezékiásnak: Halld a seregek Urának beszédét! 

Íme, napok jönnek, és elvitetik, ami házadban van, és amit csak e mai 

napig gyűjtöttek eleid, Bábelbe; nem marad semmi meg, ezt mondja az 

Úr! És fiaid közül, akik tőled származnak, akiket te nemzel, el fognak 

hurcolni, és lesznek komornyikok Bábel királyának palotájában.  

(Ésa 39:7) 

 Jojakim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében jött 

Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállta azt. És 

kezébe adta az Úr Jojakimot, a Júda királyát, és az Isten háza 

edényeinek egy részét; és vitte azokat Sineár földére, az ő istenének 

házába, és az edényeket bevitte az ő istenének kincsesházába. És 

mondta a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy 

hozzon az Izráel fiai közül és királyi magból való s előkelő 

származású ifjakat, akikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akik 

ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, és ismeretekkel 

bírnak és értenek a tudományokhoz, és akik alkalmasak arra, hogy 

álljanak a király palotájában; és tanítsák meg azokat a káldeusok 

írására és nyelvére. (Dániel 1:1-4) 
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o Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, 

megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas 

dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el 

titeket; Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. 

(1Péter 2:9) 

o Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. 

Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. 

Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; 

mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig 

Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint 

örökösök. (Galata 3:26-29) 

Dániel valószínűleg Ezékiás király leszármazottja volt test szerint, királyi 

sarjként lett rabszolga az akkori kor egyik legjelentősebb világbirodalma 

uralkodójának udvarában. Azonban a ma élő keresztényeknek sem kell 

szégyenkezniük származásuk miatt: aki az ige szerint Krisztusban elmerült 

és feltámadt, az a mennyei, örökkévaló király vér szerinti gyermeke lett, új 

anyakönyvi kivonatot, új állampolgárságot kapott. Ádámtól nyert, romlott 

és lázadó természetét levetve, királyi vérből valóvá vált újjászületés által, 

azaz ennél magasabbról már nem is lehet születni – szó szerint és átvitt 

értelemben egyaránt! A mennyei király gyermekei vagyunk e Földön: ez a 

kulcs és a kiindulási pont életünk minőségére és hatására nézve. Ha 

elhisszük ezt, ha tudatában vagyunk igazi önazonosságunknak, akkor 

Dánielek vagyunk! Bárhol élünk és járunk, bármilyen körülmények között 

dolgozunk, királyi gyermekek, Jézus Krisztus véréből valók vagyunk. A 

következő pontok ennek a kiváltságos létnek a következményeit, egyben 

végtelen lehetőségeit tárják fel. 

Jézus velünk 

 Akkor Nabukodonozor király megijedt és sietve felkelt, és mondta az ő 

tanácsosainak: Nem három férfiút vetettünk a tűz közepébe 

megkötözve? Feleltek a királynak: Bizonyára, ó, király! Íme, négy 

férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs 

bennük, és a negyedik megjelenése olyan, mint Isten fiáé.  

(Dániel 3:24-25) 
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o Nem hagylak titeket árván; eljövök hozzátok. (János 14:18) 

o … íme, veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.  

(Máté 28:20b) 

o ama titok: a Krisztus közöttetek van, a dicsőségnek ama reménysége.  

(Kol 1:27) 

Abból fakadóan, hogy Isten egyszülött Fia különleges módon atyánk 

és egyúttal testvérünk, Isten gyermekei vagyunk, és ezért – ígérete 

szerint – mindig velünk van. Ez nem kérdés, hanem tény, még ha 

szemmel nem is látható valóság. Ahogyan Jézus Krisztus ott volt a 

fogságban lévő, sőt, kínhalálba taszított gyermekei mellett, 

jelenlétének ígérete és valósága érvényes a történelem utolsó 

pillanatáig minden, Krisztusban újjászületett keresztényre nézve. Ami 

addig csak a héber ifjak számára volt nyilvánvaló, a kemencében 

láthatóvá lett a pogányok számára is: a tűzben csupán kötelékeik 

semmisültek meg, a tűzben csupán szabaddá váltak, és a tűzben vált a 

világ számára láthatóvá, kire bízták magukat már a próba előtt. 

Jézus bennünk 

 Baltazár, az írástudók vezetője, tudom, hogy a szent istenek lelke van 

benned, és semmi titok sem homályos előtted, az én álmom látásait, 

amiket láttam, és azoknak jelentését beszéld el! (Dániel 4:6) 

 Van egy férfiú a te országodban, akiben a szent isteneknek lelke van, 

és a te atyád idejében értelem, tudomány, és az istenek bölcsességéhez 

hasonló bölcsesség találtatott benne, és akit Nabukodonozor király, a 

te atyád, az írástudók, varázslók, káldeusok és jósok fejévé tett; igen, a 

te atyád, a király; (Dániel 5:11) 

o És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek 

maradjon mindörökké. Az igazság ama Lelkét: akit a világ be nem 

fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert 

nálatok lakik, és bennetek marad. (János 14:16-17) 

o Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke 

lakozik bennetek? (1Kor 3:16) 

o Az Úr pedig a Lélek (2Kor 3:17) 
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Isten nagyon jól látta, már előre, mit okoz a tőle való elszakadás: az ember, 

de bármely teremtett lény, aki elfordul tőle, elveszíti tökéletes jellemét, a 

szeretetre való képességet. Önpusztítóan önzővé válik. Ezért kevés az, 

hogy körülöttünk, mellettünk, velünk van. Kevés az, hogy külsőleg segít. 

Bennünk kell laknia ahhoz, hogy ízig-vérig áthasson, átalakítson, hogy 

szeretete eszközeivé tegyen. Ha elolvassuk Dániel könyvét, láthatjuk, hogy 

a próféta és társai rendkívüli dolgokat tettek és láttak – azon lélek (szó 

szerint szellem) által, amit Istentől nyertek, és ez a lélek 80-90 éven 

keresztül uralkodott a babiloni, majd perzsa „miniszterelnökben”. A 

döbbenetes igazság az, hogy a ma, a kereszt után élő keresztények többet 

kapnak, mint Mózes, Illés, Dániel és ószövetségi társaik. Az a vigasztaló, 

akit a mennyei Atya küld, az maga Krisztus, szellemi formában. Az 

emberré lett Istenfia, aki szenvedések és próbák kereszttüzében az egyetlen 

Igazként megállhatott az önzéssel vívott csatában. Az a Jézus lakik 

bennünk, aki így szólt: Atyám, tudom, hogy te mindenkor meghallgatsz 

engem! (Ján 11: 42) Ezen igazságok fényében hogyan tekintünk 

önmagunkra? Látjuk-e Isten hatalmas ajándéka mögött a szeretet 

biztonságát, s egyben a hatalmas feladatokat is, amelyeket csakis Ő 

végezhet el általunk? 

Kedves gyermekek 

 …eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves [drága, értékes] vagy 

(Dániel 9:23) 

o Öltözzetek föl azért, mint az Isten választottjai, szentek és szeretettek, 

könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, 

hosszútűrést (Kolossé 3:12) 

o nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti 

atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; Hanem drága véren, mint 

hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén (1Péter 1:19) 

Az eddigiekből már következik a gyermeki státusz, amelyet szeretet övez. 

Gábriel angyal szavai már korán – a tudatlanság évei alatt – csodálattal 

vegyes irigységgel töltöttek el: Isten Dánielnek azt üzeni, hogy kedves 

vagy nekem, hogy szeretlek?! Valójában az egész Biblia erről az üzenetről 

szól, és nem egyetlen, kitüntetett címzettje van. Mindenkinek szól, aki 
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embernek született. Pál apostol így szólítja meg a Kolosséban élő 

keresztényeket: szentek és szeretettek. Értékes, drága minden élet; annyira 

drága, hogy Jézus élete volt érte a váltságdíj, az ártatlan, gyöngéd szívű 

Egyszülött. Ez az elfogadottság, ez a szeretett létállapot a forrása az igazi 

nyugalomnak és békességnek, amely felülírhat minden váratlan és tragikus 

sorsfordulatot vagy körülményt. 

Tisztaság 

 De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem szennyezi be magát a 

király ételével és a borral, amelyből az iszik, és kérte az 

udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. 

(Dániel 1:8) 

o Azért felövezve elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen 

reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz 

néktek, mikor megjelen. Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok 

magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok 

alatt voltak bennetek; Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, 

ti is szentek legyetek teljes életetekben; Mert meg van írva: Szentek 

legyetek, mert én szent vagyok. (1Péter 1:13-16) 

o Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg 

magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében 

véghez vive a mi megszentelésünket. (2Korinthus 7:1) 

Ezzel a kockázatos döntéssel kezdődött az egész történet. E pontig csupán 

„történtek az események” Dánielékkel: városukat, templomukat felégették, 

őket elhurcolták messze földre, idegen kultúrába, hogy ezentúl 

rabszolgaként engedelmeskedjenek a kegyetlen hódítóknak. A társadalmi 

hierarchia legaljára kerültek. Isten benne lakozó lelke által azonban 

képessé vált arra, hogy döntést hozzon egy látszólag jelentéktelen részlet 

vonatkozásában: nem választja azt az ételt és azt az italt, amit a babiloni 

bálványoknak áldoztak és a király asztalánál szolgáltak fel. Elutasította azt 

a kiváltságot, ami látszólag a legfőbb jó volt abban a helyzetben, és az 

elutasítás akár azonnali kivégzést vonhatott maga után. Mivel a menny 

Istenére hallgatott, az Úr megtisztelte azzal, hogy támogatta ebbéli 

döntésében, és egyértelművé tette e döntés pozitív hatásait a pogányok 
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előtt is. Számunkra sem mindegy, mit eszünk, mit iszunk, mit fogyasztunk 

szó szerint és átvitt értelemben egyaránt. Később majd szóba kerül Babilon 

bódító bora, azaz a hazugságok és hazug étkek keveréke, amely test- és 

lélekpusztító, fizikai és szellemi egészségünket egyaránt roncsolja. Ami 

Dániel esetében az elhatározás, úgy ír Pál „az elme felövezéséről”, azaz az 

ítélethozatalról, amely a kívánságvezérelt élet helyett az igeszabályozott, 

sőt, az isteni szellem által vezérelt élet bőségét ígéri. Megéri az utóbbit 

választani, a héber fiatalok esete a bizonyíték.  

Isten ajándékai 

 És az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az 

udvarmesterek fejedelme előtt; (Dániel 1:9) 

 És adott az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden 

írásban való értelmet és bölcsességet; Dániel pedig értett mindenféle 

látomáshoz és álmokhoz is. (Dániel 1:17) 

 Mivelhogy Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett, nagyobb 

lélek, tudomány és értelem, álmoknak magyarázata és titkok 

megjelentése és rejtélyek megfejtése találtatott. Most azért hívják elő 

Dániel, és ő megjelenti az értelmét. (Dániel 5:12) 

o De a Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, 

jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. (Galata 5:22) 

o A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A 

szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van 

a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt 

mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra [használatra, segítségre] 

adatik a Léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek 

beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde 

ugyanazon Lélek szerint; egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak 

pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; Némelyiknek 

csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek 

pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig 

nyelvek magyarázása; De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek 

cselekszi, osztogatva mindenkinek külön, amint akarja. Mert 

amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, 



7 

 

noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. 

(1Korinthus 12:27-28) 

Senki nem tudta, mi lakik Dánielben, amíg Isten meg nem szólította 

Nabukodonozort egy rejtélyes álmon keresztül. Az ajándéknak abban a 

helyzetben lett értelme, amikor szolgálni tudott vele a pogány világban. 

Isten minden gyermekét megáldja ajándékkal, ajándékokkal, hogy mások 

felé tükrözni tudja a mennyei szeretetet, hogy szolgálni tudjon másokat 

különféle szükségleteikben. Nem öncélú pávatollakról van szó, hanem 

fontos testrészekről: száj, amely vigasztalást szól, kéz, amely átölel, láb, 

amely futva hoz segítséget. Krisztus teste – azaz isteni élettel átitatott 

gyermekei – a világ eseményeinek aktív résztvevője a mennyei célok 

megvalósításában. Bármily jelentéktelennek tűnsz saját szemedben, ha 

Krisztus benned él, ajándékaid vannak, amelyek elrejthetetlenek, Isten 

dicsőségét és az emberek javát szolgálják. Ne ásd el, hanem használd! 

Istenlátás 

 És az első hónap huszonnegyedik napján, íme, én a nagy folyóvíznek, 

azaz a Hiddekelnek partján voltam. És felemeltem szemeimet, és 

láttam: egy férfiú, gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve. 

És teste olyan, mint a türkiz, és arca olyan, mint a villám, és szemei 

olyanok, mint az égő lámpások, karjai és lába, mint az izzó érc színe, 

és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása. És egyedül én, 

Dániel láttam e látomást, a férfiak pedig, akik velem voltak, nem 

látták a látomást; hanem nagy rettegés szállt rájuk, és elfutottak, hogy 

elrejtőzzenek. És én egyedül maradtam, és láttam ezt a nagy látomást, 

és semmi erő sem maradt bennem, és arcom eltorzult, és odalett 

minden erőm. És hallottam az ő beszédének szavát; és mikor hallottam 

az ő beszédének szavát, én ájultan arcomra estem, és pedig arccal a 

földre. (Dániel 10:4-8) 

o És az Ige testté lett és lakozott mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, 

mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes volt kegyelemmel 

és igazsággal. (János 1:14) 

o Megfordultam azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt; 

megfordulva pedig láttam hét arany gyertyatartót; És a hét 
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gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába 

öltözve, és mellénél aranyövvel körül övezve. Az ő feje pedig és a haja 

fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a 

tűzláng; És a lábai hasonlók voltak az izzó fényű érchez, mintha 

kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok 

vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából 

kétélű éles kard jött ki; és az ő arca, mint a nap, amikor fénylik az ő 

erejében. Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy holt. 

És reám vetette az ő jobbkezét, mondván: Ne félj; én vagyok az Első és 

az Utolsó… (Jelenések 1:12-17) 

Kétségtelen tény, hogy itt nem mindennapi tapasztalatról van szó. Istenfiát 

látni földi testben rendkívüli megtiszteltetés, amelyhez rendkívüli üzenetek 

és megbízatások társulnak. Ez mindkét szemtanú esetében így volt. Az 

azonban még megdöbbentőbb, hogy Dánielt – több korszak után – követve 

János ugyanolyan szavakkal próbálkozik meg leírni a leírhatatlant. 

Ugyanazt a Lényt látják, de mégsem. János Krisztusa már az Ember, a 

sebhelyek hordozója, aki örökre legyőzte a sötétség hatalmait. 

Az ima emberei 

 Dániel pedig, amint megtudta, hogy megírták az írást, bement az ő 

házába; és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé; 

és háromszor napjában térdeire esett, könyörgött és dicséretet tett az 

ő Istene előtt, amiként azelőtt. (Dániel 6:10) 

 És arcomat az Úr Istenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, 

könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban. Én még az imádságot 

mondtam, mikor ama férfiú, Gábriel, akit előbb a látomásban láttam, 

sebesen repülve megérintett engem az esti áldozat idején.  

(Dániel 9:3.20-21) 

o Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtód 

bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki 

titkon néz, megfizet neked nyilvánosan. (Máté 6:6) 

o Szüntelen imádkozzatok! Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten 

akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. (1Thessalonika 5:17) 
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Itt egy életformáról olvasunk, a hétköznapok egy rendszeres, fontos 

alkotóeleméről, amely azonban nem üres, monoton rituálé, hanem élénk és 

közvetlen párbeszéd azzal, akit mennyei Atyánknak nevezhetünk. Ettől a 

szokásától, szenvedélyétől, tevékenységétől semmi nem téríthette el 

Dánielt, pedig kevés elfoglaltabb ember élt nála a Földön: mint Babilon 

második embere biztosan jó előre be voltak táblázva napjai. Egyedül Jézus 

földi évei voltak zsúfoltabbak, azonban róla is azt olvassuk, hogy a 

napkelte már a szabadban találta, Atyjával beszélgetve. Az igazi ima 

alkalmai nem mantra, nem kívánságlista felolvasása, nem Isten 

jóváhagyásának kikényszerítése saját céljaink elérése érdekében. Sokkal 

inkább alázatos önátadás, eggyé válás, összehangolódás, Isten jelenlétébe 

emelkedés, Isten céljainak, gondolatainak megértése, elfogadása. Ez az 

alap az Isten szíve szerinti kérések megfogalmazásához, és a szolgálatra 

való felkészüléshez, legyen az utóbbi egy mosoly vagy súlyos prófétai 

kijelentés. Az ima szellemi lélegzetvétel, a mennyei világgal való 

érintkezés áldott lehetősége, az öröm, az erő és a békesség forrása a 

keresztények számára. Valójában talán az összeforrottság megerősítése, 

hiszen a bennünk lakozó Krisztus kiált Atyánk után. 

Közösség 

 Ekkor Dániel hazament, és elmondta e dolgot Ananiásnak, Misáelnek 

és Azariásnak, az ő társainak: Hogy kérjenek az egek Istenétől 

irgalmasságot e titok végett, hogy el ne vesszenek Dániel és az ő 

társai a többi babiloni bölcsekkel együtt. Akkor Dánielnek 

megjelentetett az a titok éjjeli látásban. (Dániel 2:17-19) 

 Feleltek Sidrák, Misák és Abednégó, és mondták a királynak: Ó, 

Nabukodonozor! Nem szükséges erre felelnünk neked. Íme, a mi 

Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes 

kemencéből, és a te kezedből is, ó, király, kiszabadít minket. De ha 

nem tenné is, legyen tudtodra, ó, király, hogy mi a te isteneidnek nem 

szolgálunk, és az aranyszobrot, amelyet felállíttattál, nem imádjuk. 

(Dániel 3:16-17) 

o Ők mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak voltak az 

imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, 

Jézusnak anyjával, és az ő atyjafiaival együtt. (Cselekedetek 1:4) 
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o Ők pedig mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelték szavukat az 

Istenhez, és mondták: Urunk, te vagy az Isten, ki teremtetted a 

mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot! 

(Cselekedetek 4:24) 

o A béketűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja nektek, hogy 

ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus 

szerint: Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi 

Urunk Jézus Krisztusnak Atyját. (Róma 15:5-6) 

Ahogyan a korábbi részletekből már fölsejlett, Isten gyermeke soha nincs 

egyedül. Társakat, testvéreket nyer, akikkel együtt Krisztus testének 

sejtjeiként léteznek a világban. Az önzés uralma úgy hat az emberekre, 

mint a mágnesek azonos pólusai egymásra, azaz taszítólag, lehetetlenné 

téve a valódi érintkezést, az igazi közösséget. Jézus szeretete a szívekben 

ezzel szemben vonzódást támaszt, együttérzést, összhangot teremt – és ez 

az örök szeretet létezésének legnagyobb bizonyítéka. Olyan kapcsolatok 

ezek, amelyeket saját erőfeszítéssel soha nem lehetne létrehozni, pláne 

tartóssá tenni. Felkészítenek minket az örökké tartó együttlakás 

szabályszerűségeire és szépségeire.  

Igekutatás 

 Dárius … uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem 

a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje szólt 

Jeremiás prófétához, hogy hetven esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem 

omladékain. (Dániel 9:1-2) 

o Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről 

Dániel próféta szólt, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg): 

Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; (Máté 24:15) 

o Boldog, aki olvassa, és akik hallgatja e prófétálás beszédeit, és 

megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van. 

(Jelenések 1:3) 

o És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha 

figyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és 

hajnalcsillag kel fel szívetekben; (2Péter 1:19) 
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Dániel és társai Jeremiás próféta ígéreteivel indultak útnak Babilon felé: 

hetven év után jön majd el a szabadulás ideje, és olyan nagy lesz az egykor 

elpusztított Jeruzsálem új kiterjedése, hogy „kerítetlenül fogják lakni”. 

Akkor is hitt és bízott, ha hátratekintve csak romokat és füstöt látott. Hitét 

és bizakodását Isten igéjére, Isten útmutatást nyújtó szavaira építette. 

Ugyanezt tette Babilonban is, és ezért tanulmányozta olyan sokszor a 

tekercseket, hogy lépést tarthasson az isteni renddel és pontosan tudja, 

mikor mi következik. Ez a hűsége indította Istent arra, hogy további, a 

történelem végéig érvényes iránymutatást oszthasson meg vele, amely 

nekünk, a ma gyermekeinek szól. Jézus többször, nyomatékosan 

hangsúlyozta, hogy életbe vágóan fontos olvasni, hallgatni, kutatni a 

prófétai írásokat, mert azok Őróla szólnak. Aki érti a Biblia próféciáit, az 

megtalálta Megváltóját, az kulcsot kapott a jövőhöz. Ehhez természetesen 

nélkülözhetetlen az alázat, a szellemi erőfeszítés és az Istennel való élő 

kapcsolat. 

Feddhetetlenség  

 Tetszett Dáriusnak, és rendelt a birodalom fölé százhúsz tiszttartót, 

hogy az egész birodalomban legyenek; És azok fölé három igazgatót, 

akik közül egy volt Dániel, hogy a tiszttartók nekik adjanak számot, és 

a királynak semmi károsodása ne legyen. Akkor ez a Dániel 

felülhaladta az igazgatókat és a tiszttartókat, mivelhogy rendkívüli 

lélek volt benne, úgyhogy a király őt szándékozott tenni az egész 

birodalom fölé. Akkor az igazgatók és tiszttartók igyekeztek okot 

találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt; de semmi okot vagy 

vétket nem találhattak; mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem 

vétek nem találtatott benne. (Dániel 6:1-4) 

o Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, 

tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek 

ellen vitézkednek; Magatokat a pogányok közt jól viselve, hogy 

amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztévőket, a jó cselekedetekből, 

ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. 

Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért: akár 

királynak, mint feljebbvalónak; Akár helytartóknak, mint akiket ő küld 

a gonosztevők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dicséretére. 
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Mert úgy van az Isten akarata, hogy jót cselekedve, elnémítsátok a 

balgatag emberek tudatlanságát; Mint szabadok, és nem, mint akiknél 

a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái. 

Mindenkit tiszteljetek, a testvéreket szeressétek; az Istent féljétek; a 

királyt tiszteljétek. A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az 

uraknak; nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. 

Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr 

keserűségeket, méltatlanul szenvedve. Mert micsoda dicsőség az, ha 

vétkezve és arcul veretve tűrtök? De ha jót cselekedve és mégis 

szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. (1Péter 2:11-20) 

Isten gyermekei feddhetetlenek földi ügyvitelükben, mindennapi 

gyakorlatukban is. Azt a munkát, amelyet földi királyok, igazgatók, 

főnökök beosztottjaiként végzik, ugyanolyan hűséggel végzik, mintha Isten 

szeme előtt állva dolgoznának. A rabszolga mennyei elvek szerint dolgozik 

Babilonban vagy a Föld bármely pontján, mert mennyei Urát dicsőítheti 

meg vele. Ez a hűség teszi lehetővé a rágalmak elszenvedését, a tűrést, a 

meghurcoltatások elviselését, hiszen mindez törvényszerű velejárója az 

irigység keltette támadásoknak. A szenvedések nyomán azonban mindig 

áldás fakad, ebben bízhatunk. A feddhetetlenség láthatóvá teszi Jézust 

mások számára, és vonzóvá teheti az isteni elvek követését. 

Feladat 

 Felelt Dániel a király előtt: A titkot, amelyről a király tudakozódott, a 

bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a 

királynak; De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti; és ő 

tudtára adta Nabukodonozor királynak: mi lesz az utolsó napokban. A 

te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt: Neked, ó, király! 

gondolataid támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ez után, 

és aki megjelenti a titkokat, megjelentette neked azt, ami lesz. Nekem 

pedig ez a titok nem bölcsességből, amely bennem minden élő felett 

volna, jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtés tudtára legyen a 

királynak és te megértsed a te szívednek gondolatait. (Dániel 2:27-30) 

o Elmenve e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden 

teremtésnek. (Márk 16:15) 
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o Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, 

megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas 

dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el 

titeket. (1Péter 2:9) 

Az igazi feladat túlmutat a hétköznapi kötelességeken, de gyakran össze is 

fonódik velük. Dániel, mint káldeus írástudó Isten szándékait tudta 

megosztani az uralkodóval. Ugyanez a dolga minden kereszténynek: az 

agyonkoptatott ’evangélium’ szó örömteli híradást jelent, eredeti jelentése 

szerint, egészen pontosan egy, a közelgő hadvezér győzelméről szóló 

üzenet közvetítése. Jézus Krisztus győzelmet aratott a gonoszság fejedelme 

és seregei felett, győzött a bűn és a halál felett, és győztes lehet minden 

egyes emberi szívben is. Ez az, amit közvetíthet minden egyes, Istennek 

átadott élet. Csak mondd el, mit tett személy szerint érted, csak add tovább, 

amit személyesen rád bízott, és talentumaiddal együtt feladataid egyre 

gyarapodnak majd! 

Babilon 

 Arany pohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegítette ez 

egész földet; nemzetek ittak az ő borából, azért bolondultak meg a 

nemzetek. (Jeremiás 51:7) 

 Azért mihelyt hallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, 

hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát: leborultak mind 

a népek, nemzetségek és nyelvek, és imádták az aranyszobrot, amelyet 

Nabukodonozor király állíttatott. (Dániel 3:7) 

o És más angyal követte azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a 

nagy város! Mert az ő paráznaságának haragborából adott inni 

minden pogány népnek. (Jelenések 14:8) 

o És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek hét feje és tíz 

szarva volt, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak 

neve. Az is adatott neki, hogy a szentek ellen hadakozzon, és őket 

legyőzze; és adatott neki hatalom minden nemzetségen, nyelven és 

népen. Azért imádják őt a föld minden lakosai, akiknek neve nincs 

beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett e világ 

alapítása előtt. (Jelenések 1.7-8) 
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Döbbenetes módon teljes párhuzam mutatkozik Dániel Babilonja és a 

jelenlegi, globalizált földi világ között. Mi is, itt és most, foglyok vagyunk 

Bábelben. A szó egyébként kettős jelentésű. A toronyépítők számára a 

’menny kapuja’, Isten szemszögéből nézve ’zűrzavar’. (lásd 1Mózes 11:1-

11-ben az égig érő torony építésének meghiúsult tervét.) Nabukodonozor 

birodalma hetven esztendő után összeomlott; a jelenleginek majd a győztes 

mennyei hadvezér érkezése vet majd véget.  

Távozás 

 Menjetek ki Bábelből, fussatok el Káldeából ujjongásnak szavával! 

Jelentsétek meg, tudassátok ezt, terjesszétek a föld végső határáig; 

mondjátok: Megváltotta az Úr szolgáját, Jákóbot. (Ésa 48:20) 

 Fussatok ki Babilonból, és ki-ki mentse meg az ő lelkét, ne vesszetek 

el az ő gonoszságáért, mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizet 

néki érdem szerint. (Jeremiás 51:6) 

o És ezek után láttam más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy 

hatalma volt; és a föld fénylett annak dicsőségétől. És kiáltott teljes 

erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és 

lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és 

minden tisztátalan és gyűlölt madár tömlöcévé. Mert az ő 

paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek 

királyai ő vele paráználkodtak, és a föld kereskedői az ő tobzódásának 

erejéből meggazdagodtak. És hallottam más szózatot a mennyből, 

amely ezt mondta: Fussatok ki belőle, népem, hogy ne legyetek 

részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő 

bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. 

(Jelenések 18:1-5) 

Annak ellenére, hogy Dániel ott maradt és tovább szolgált a következő, 

méd-óperzsa birodalom uralkodói alatt, a hetven év lejártakor felhangzott 

az örömhír: eljött a hazatérés ideje. Ugyanez vár a mai keresztényekre is: 

hamarosan véget ér a rabszolgaság korszaka! 
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Babilon pusztulása 

 E gúnydalt mondod Babilon királya felett, és szólsz: Miként lett vége 

a nyomorgatónak, a szolgaság házának vége lett! Eltörte az Úr a 

gonoszok pálcáját, az uralkodóknak vesszejét. Aki népeket vert 

dühében szüntelen való veréssel, leigázott népségeket haraggal, 

kergettetik feltartóztathatatlanul. Nyugszik, csöndes az egész föld. 

Ujjongva énekelnek. (Ésa 14:4-7) 

o Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te 

nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el 

ítéleted! És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ 

felvőn és a tengerbe vetette, ezt mondva: Ilyen módon nagy 

sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem 

találtatik. (Jelenések 18:10.21) 

E vonatkozásban is tökéletes a párhuzam: ahogyan Nabukodonozor 

birodalma semmivé lett, úgy az utolsó Babilont is elhordja majd a szél, 

mint a pelyvát és nyoma sem marad a kapzsiság és az önkény 

emlékműveinek.  

Örök királyság 

 És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, 

mely soha örökké meg nem romlik, és ez a birodalom más népre nem 

száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, 

maga pedig megáll örökké. (Dániel 2:44) 

o Ezután láttam új eget és új földet; mert az első ég és az első föld 

elmúlt; és a tenger többé nem volt. És én, János, láttam a szent várost, 

az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, 

mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallottam nagy 

szózatot, amely ezt mondta az égből: Íme, az Isten sátora az 

emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga 

az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az 

ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem 

fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. (Jelenések 21:1-4) 

Babilon pusztulása az új kezdet nyitánya: Jézus Krisztus királysága, amely 

addig csak többé-kevésbé rejtett módon nyilatkozik meg, az újjáteremtés 
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révén kibontakozhat és kiteljesedhet. Az Istennel való, addigi titkos 

kapcsolat napfényre kerül és a szemtől szemben való találkozás, az örök 

együttlét kezdete lesz. Dániel és minden azóta élt társa részese lesz annak 

az örömnek, amit az Úr állandó jelenléte jelent az új Föld lakói számára. 

Ha tehát végigtekintünk Dániel nyolc évtizedet is átívelő sorsán, 

összevetve Krisztus mai gyermekeinek szóló ajándékaival, azt látjuk, hogy 

semmivel sem vagyunk szegényebbek nála, semmiképpen nem vagyunk 

hátrányos helyzetben hozzá képest. Sőt, ugyanazok a kiváltságok, 

ugyanazok az ajándékok illetnek meg minden keresztényt, mint amit az 

ókori izraeliták elnyertek. De ennél is továbbmehetünk: azt a Jézust, akit 

meg elnyerhetünk, Dánielék még nem ismerték, hiszen Istenfia emberi 

tapasztalatai és győzelmei még a jövő homályába burkolóztak. 

Végső tanulságként azt mondhatjuk, nem Isten kedvezése vagy figyelme 

volt különleges, hiszen az mindenkinek adatik vagy adatna, ha elfogadja; 

sokkal inkább az a tudatosság, figyelem és alázat kiemelkedő, amellyel a 

fogságba hurcolt fiatalok származásukra és küldetésükre tekintettek. Soha 

nem a külső körülményekre, a kilátástalan helyzetekre koncentráltak, 

hanem arra a kapcsolatra, amiből erőt és oltalmat meríthettek. 

Dániel csodálatos példa arra nézve, mit tehet Isten országa alattvalóin 

keresztül. A bennünk lakozó Krisztus által Isten mindenre kész és mindent 

megtehet. Arra vár, hogy mi is komolyan vegyük az általa felkínáltakat. Az 

első lépés, hogy elfogadjuk a meghívót, a második, hogy belépjünk 

Jézuson keresztül a felkínált örökségbe. A harmadik pedig, hogy 

megtanuljunk királyi gyermekként élni és szolgálni, szeretni és szenvedni. 

A többit Isten elvégzi hatalmasan és kifürkészhetetlen utakon. Így a világ 

biztosan meglátja majd az Ő dicsőségét. 

 

Amikor igazat mondasz, Isten követe vagy. 
Amikor a tőle kapott pénzzel sáfárkodsz, ügyvezető igazgatója vagy. 
Amikor bocsánatot hirdetsz, papja vagy. 
Amikor a test vagy a lélek gyógyítását segíted elő, az Ő orvosa vagy. 
Amikor pedig imádkozol, úgy hallgat meg, mint apa a fiát. 
(Max Lucado) 
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ISTEN, A MINDENÜTT JELENVALÓ 

David Clayton 

A mindenütt jelenlévő Isten 

Már az idők kezdetén, amikor az ember arra törekedett, hogy megismerje 

Istent, minden dolgok teremtőjét, bizonyos szavak szinte természetes 

módon kapcsolódtak személyéhez. Amikor az emberi elme bepillantást 

nyert Isten mélységébe és magasságába, szélességébe és hosszúságába, az 

olyan szavak, mint „mindenható”, „mindentudó”, „mindenütt jelenlévő” 

magától értetődően jöttek az ember ajkára, de ezek aligha tűntek 

megfelelőnek egy olyan személy leírására, aki messze meghaladja 

felfogóképességünket. Egyetlen teremtény sem volt és nem is lesz képes 

teljesen megérteni Istent, de – az ateistákat kivéve – valamennyi ember arra 

a következtetésre jutott, hogy Isten „minden mindenben”. Emellett olyan 

tulajdonságokkal is jellemezhetjük, mint „változhatatlan” és „örökkévaló”. 

A Biblia elégséges indokot szolgáltat arra nézve, hogy az eddigiek valóban 

Isten természetének jellemzői. 

mindenható: 

 Jézus rájuk tekintett és ezt mondta: Embereknek lehetetlen, de 

Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. (Márk 10:27) 

mindentudó: 

 mert Isten nagyobb a mi szívünknél és mindent tud. (1János 3:20) 

mindenütt jelenvaló: 

 Vajon elrejtőzhet-e valaki egy rejtekhelyen, hogy ne lássam őt? – ezt 

mondja az Úr. Vajon nem töltöm be a mennyet és a Földet? – ezt 

mondja az Úr. (Jeremiás 23:24) 

változhatatlan: 
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 Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a 

világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak 

árnyéka. (Jakab 1:17) 

örökkévaló: 

 Mielőtt hegyek lettek, mielőtt a föld és a világ formáltatott, öröktől 

fogva mindörökké vagy te, Istenem! (Zsoltárok 90:2) 

Ha kicsit is eltöprengünk a teremtésen, arra a következtetésre fogunk jutni, 

hogy Isten messze nagyobb, mint amennyit el tudunk belőle képzelni. Elég, 

ha az olyan mikroszkopikus egységek leírhatatlan bonyolultságára 

tekintünk, mint az atomok, molekulák, sejtek; vagy ha az olyan hatalmas 

rendszerek végtelen összetettségét vizsgáljuk, mint a galaxisok, 

naprendszerek, csillagok. Ha meggondoljuk, hogy mindez egy pillanat 

műve és egy Istennek nevezett lény hangja által teremtetett, akkor 

nincsenek szavaink, ha megpróbáljuk leírni azt a hatalmat és intelligenciát, 

amellyel ennek a lénynek rendelkeznie kell. Minden ismeret, minden 

bölcsesség, amelyet többek között olyan dolgok rejtenek, mint a DNA, az 

összes teremtett lény szervezetében fellelhető rendszerek, a harmónia, a 

szépség, a teremtett dolgok kölcsönös függése – mindez ott volt Isten 

elméjében, és az Ő szavára csodálatos létezővé vált, olyan hihetetlen 

összetettséggel, amit alig-alig tudunk felfogni. Valóban, emberi 

szemszögből nézve, egyáltalán semmi sem lehetetlen egy ilyen lény 

számára!  

Korlátozott istenképek 

Azonban, mint valamennyi igazság vonatkozásában, úgy itt is, Sátán 

mindent megtett annak érdekében, hogy elferdítse és összezavarja az Isten 

lenyűgöző képességeire vonatkozó valóságot. Szinte minden pogány és 

hamis vallás elhomályosítja Isten valódi képét, akár úgy, hogy létezők 

sorozataként definiálja, nem pedig egy mindenható, mindenek feletti 

létezőként. A görög mitológiában a főisten Zeusz, alatta sok más istennel. 

Hasonló a helyzet az észak-európai legendákban is, ahol a főisten Odin, és 

az uralma alatt sok más isten is létezett, mint például Thor és Loki. Az 

igazság ezen eltorzítása széles körben elterjedt és rendkívül népszerű lett a 
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képregények, mozifilmek és a néphagyomány révén, úgyhogy az emberek 

elképzelésében Isten nem több már, mint egy glóriás szuperman, akinek 

nagyobb ereje és képességei vannak, mint az embernek, ugyanakkor 

esendő, korlátolt és hasonló gyengeségei vannak, mint nekünk. Szomorú, 

hogy még a keresztények körében is ugyanazt a hitetlen „istenpusztítást” 

látjuk, mint ami a pogány világban már régóta zajlik.  

Kifejezetten arra a nézetre utalok, amely mostanában vert gyökeret, és 

amely nemcsak tagadja Isten mindenütt jelenvalóságát, de azt is állítja, 

hogy ez lehetetlen! Eszerint nem reális eszme, hogy Isten mindenütt jelen 

van, mivel nem lehetséges, hogy egy személy egyszerre, egy időben két 

helyen is jelen legyen. Sokan azt hiszik, hogy Isten követei, ügynökei által 

van jelen mindenütt, tehát másodlagosan, más személyeken keresztül. 

Ebben az értelemben Isten mindenütt jelen van ott, ahol angyalai időznek. 

Tehát valójában nem maga Isten van jelen, hanem a képviselőiben 

fellelhető tulajdonságai. Aki így gondolja, az mind nagy hangsúlyt helyez 

az angyalok kilétére és szolgálatára, mivel úgy hiszi, hogy ez az elsődleges 

út, amelyen keresztül Istennel kommunikálhatunk.  

Emellett nagy hangsúlyt kap az írott ige is, mint a másik eszköz, amely 

által Isten jelenlétét megélhetjük. Ezen elmélet szerint, ahogyan olvassuk a 

Szentírást, és beépítjük az olvasott elemeket, gondolkodásunk, 

személyiségünk fokozatosan igazodik az olvasottakhoz, és olyanokká 

leszünk, mint az Isten – a gondolatainkban, a viselkedésünkben, és így 

Isten „szelleme” formálódik ki bennünk a szavakra való figyelés által. 

Ebben a felfogásban Isten szelleme nem más, mint egyszerűen Isten 

gondolatai, Isten szemléletmódja. Amikor e szavakat befogadjuk, akkor, 

állításuk szerint, birtokoljuk Isten szellemét, következésképpen Isten 

velünk van. Fel kell tennünk a kérdést: Isten szava nagyobb, mint maga 

Isten? Az ő ereje nagyobb, mint Ő maga? Elkülönül-e Isten lénye saját 

hatalmától, amely jelen van akkor, amikor Ő személyesen hiányzik, vagy 

távol van? Hogyan lehet jelen az ő ereje, személye azonban nem? Úgy 

tűnik, néhányan olyan részekre bontják Istent, amelyek egymás nélkül is 

működnek.  
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A jelenlét lényege 

Nézzük meg, mit is jelent a mindenütt jelenvalóság fogalma: „mindenütt 

ugyanazon időben való jelenlét”. E szerint tehát Isten egy időben 

mindenütt jelen van. Azonban, a korábban bemutatott eszmék fényében, 

mit jelent „jelen lenni”? Ha valaki egy távcsövön keresztül néz valamit, 

ami nagy távolságra van tőle, elmondható-e, hogy jelen van ott, ahová néz? 

Ha valaki mobiltelefonon beszélget egy másik személlyel, elmondható-e, 

hogy ott van beszélgetőtársával? Ha valaki üzenetet küld valakinek, 

elmondható-e, hogy ő is ott van, amikor az üzenete megérkezik? Amikor 

imádkozom, vajon maga Isten hallja, vagy az angyalok hallják, és aztán 

továbbítják Istennek? Amikor bajban vagyok, látja-e Isten saját maga, vagy 

pedig az angyalok jelentik neki később az eseményt? Amikor szükségem 

van rá, közvetlenül jelen van, vagy pedig először várnia kell angyalaira, 

hogy üzenetet kapjon tőlük rólam, és aztán jelentést küldjenek neki? 

Némely kérdés triviálisnak vagy akár hülyeségnek tűnhet, de azért tesszük 

fel, hogy teljesen megértsük a különféle vélekedések következményeit.  

Ha valaki a jelenlétemben van, akkor kétségtelenül képes velem 

személyesen interakcióba lépni és kommunikálni. Meg tudjuk érinteni 

egymást. Ha azonban Isten képtelen a kétoldalú kommunikációra velem, ha 

nincs érintésnyi távolságban, ha képtelen meghallani szavaimat, ha nem 

tud nekem személyesen válaszolni, hanem mindezt követei által, az 

angyalain keresztül képes csak keresztülvinni, akkor abszurd azt állítani, 

hogy Isten velem van. Ezt a fajta érvelést használva, az olyan emberek, 

mint pl. Donald Trump ugyancsak szinte mindenütt jelenlévők, hiszen 

miközben beszélnek, az egész világ figyeli és hallgatja őket a közvetítések 

révén, tv vagy internet segítségével. Jó párszor láttam és hallottam már 

Trumpot, de soha nem voltam a személyes jelenlétében. 

A bibliai tanítás 

Ilyen értelemben van jelen Isten mindenütt? Tényleg igaz volna, hogy 

senki nem tud egyszerre két helyen tartózkodni, Istent is beleértve? Nézzük 

meg Dávid egyik zsoltárának verseit és figyeljük meg a lehetséges 

következtetéseket! 
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 Hová menjek szellemed elől? Arcod elől hová fussak? Ha a mennybe 

mennék föl, ott vagy, ha a Seolban vetnék ágyat, ott is jelen vagy. Ha a 

hajnal szárnyára kelnék, hogy a tenger túlsó partján időzzek, ott is a 

te kezed vezetne. (Zsolt 139:7-10) 

Figyeljük meg, hogyan értette Dávid Isten mindenütt jelenlévőségét! 

Szerinte lehetetlen olyan helyet találnia, ahol Isten ne volna jelen! Világos, 

hogy Dávid egyenlőséget tett Isten szelleme és Isten jelenléte közé, más 

szavakkal, megértette, hogy Isten szelleme az maga Isten. Tehát ahol Isten 

szelleme jelen van, ott Isten maga is ott van. Úgy tűnik, Dávid állandóan 

érzékelte Isten jelenlétét, ezért válhatott olyan félelem nélküli, kiemelkedő 

harcossá Isten ügyében.  

Másutt is ezzel az Isten állandó jelenlétére utaló felfogással találkozunk:  

 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, 

mert te velem vagy. (Zsolt 23:4) 

Ezért történt, hogy Dávid fiatal fiúként sem riadt vissza az oroszlánnal, 

majd a medvével vívott küzdelemtől, később pedig a filiszteustól sem! 

Tudta, hogy folyamatosan Isten jelenlétében van, és ekkora kiváltsággal 

Isten egyetlen szolgáját sem lehetett legyőzni. Ekkora hittel olyan 

őrültségnek látszó dolgokra is képesnek bizonyult, mint puszta kézzel 

megölni egy oroszlánt, és kavicsokkal, hittel szembeszállni egy tapasztalt, 

állig felfegyverzett óriással. Isten jelenlétének tudata hatalmas ok a 

bátorságra, és Dávid folyamatosan tisztában volt ezzel a jelenléttel.  

Salamon ugyancsak rendkívüli megállapítást tett ezzel kapcsolatban: 

 De vajon elképzelhető-e, hogy Isten a Földön lakjon? Íme, az ég és az 

egeknek egei sem tudnak befogadni téged, mennyivel kevésbé e ház, 

amelyet én építettem! (1Kir 8:27) 

Ez az alkalom Salamon templomának felszentelése volt. Még ha a király 

imában kérte is az Urat, hogy áldja meg Izraelt, amikor e házban vagy e 

ház felé fordulva imádkoznak, kifejezte, hogy pontosan érti Isten igazi 

természetét, amikor arról beszélt, hogy az egeknek egei sem képesek Istent 

magukba fogadni. Salamon megértette, hogy bár Isten dicsőségére építette 
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ezt a templomot, Isten jelenléte egyszerűen nem korlátozódhat ezen 

épületre! Tudatában volt annak, hogy maga a menny sem képes Isten 

befogadására! Más szavakkal, tökéletesen tudatában volt annak, hogy 

Istennek az a formája, amelyet a menny trónján ülve láthatunk, távolról 

sem jelenti Isten teljességét! Isten egy olyan lény, aki messze „túlterjed” 

azon a testen, magán a mennyen, sőt, betölti az egész univerzumot! 

Salamon tehát arra utalt, hogy tudta, Isten jelen lesz a templomban, de azt 

is tudta, hogy Isten jelenléte nem korlátozódik egyetlen helyre, mert 

Isten természeténél fogva nem korlátozható egyetlen helyre! Más 

szavakkal, Ő egyidejűleg mindenütt jelen van! Ezt jelenti a mindenütt 

jelenvalóság: Isten minden pillanatban egyszerre jelen van mindenhol!  

Pál apostolnak is van egy különleges kijelentése ezzel kapcsolatban:  

 … hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatnák és megtalálhatnák, 

noha nincs messze egyiküktől sem. Mert Őbenne élünk, mozgunk és 

létezünk; amint költőitek közül is mondták némelyek: Az ő nemzetsége 

vagyunk. (Csel 17:27-28) 

Hogy jobban megértsük ezt a következtetést, figyeljük meg a 

körülményeket, amelyek közepette Pál ezt a kijelentést tette! Ekkor vitázott 

a tudósokkal Athénban, Árész dombján. Azt próbálta velük megosztani, 

hogy bár azt hiszik, Istent nem ismerik, és úgy hivatkoznak rá, mint „az 

ismeretlen istenre”, Őt valójában nem nehéz megtalálni. Azért, mert „nincs 

messze egyikünktől sem.” Valójában már létezésünk okán, természetes 

módon benne élünk, vagyis minden oldalról körülvesz minket! Pál ezt így 

fejezi ki: „benne élünk, benne mozgunk, benne létezünk.” Ugyanerről 

beszél egy másik megközelítésben:  

 Egy az Isten és Atyja mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent 

áthat, és mindnyájatokban ott van. (Efézus 4:6) 

Isten mindenek felett való, ezt könnyű megérteni. Isten természetében és 

hatalmában minden más létező lényt felülmúl a világegyetemben, ezért 

mondja, hogy mindenek felett való. De azt is állítja, hogy „mindent áthat és 

mindnyájatokban ott van”. Isten mindent áthat és minden keresztényben 

jelen van, mert mindenütt jelenvaló. Minden helyen egy időben van jelen, 
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ezért Isten – mi pedig nem vagyunk azok. Sokkal hatalmasabb nálunk, 

képességeinket végtelenül meghaladja. Nem korlátozhatjuk az ő 

képességeit elképzeléseink szerint csak azért, mert mi magunk 

korlátozottak vagyunk.  

Jézus találkozása a samaritániai asszonnyal a Jákób forrásánál, János 

evangéliumában, szorosan kapcsolódik témánkhoz. A samaritánusok 

gyűlöletesek voltak a zsidók körében. Bár azonos a származásuk, azonban 

keveredtek más népekkel. A zsidók ezért nem foglalkoztak velük és 

kutyába se nézték őket. A samaritánusok azonban ragaszkodtak ahhoz, 

hogy valójában kedvezőbb helyzetben vannak, mint a zsidók, mert ők a 

megfelelő helyen imádják az Istent, ott, ahol évszázadokkal korábban 

Izrael összegyűlt Isten imádására. Azt gondolták, Isten sokkal inkább jelen 

van az ő imádati helyükön, mint Jeruzsálemben. Ezt a felfogást képviselte 

az asszony is:  

 A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, 

hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus azt 

mondta neki: Asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor nem 

is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni az Atyát. Ti 

azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert 

az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, 

amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát, 

mert az Isten is ilyen imádókat keres magának. Isten szellem, és akik 

őt imádják, azoknak szellemben és igazságban kell őt imádniuk.  

(János 4:20-24) 

Jézus válaszában két kritikus pontra mutatott rá. Először is kijelentette, 

hogy eljött az idő, amikor az imádat középpontja nem Samária, sem pedig 

Jeruzsálem. Tehát a két kiemelt földrajzi pont jelentősége megszűnt. A 

második kijelentése pedig ezt meg is indokolja: Eljött a pillanat, amikor az 

istenimádat módja gyökeresen megváltozik. E pillanattól fogva az igazi 

imádók Istent igazi természetével összhangban álló módon fogják imádni: 

szellemben és igazságban. Ha így tesznek, nem koncentrálnak többé 

Samáriára vagy Jeruzsálemre, mint istentiszteleti központokra. Ez nem azt 

jelenti, hogy e helyek megváltoznak, hanem azt, hogy egy nagyobb, 
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mélyebb istenismeret lép életbe személyével kapcsolatban, és ez elvezet 

ahhoz, hogy Istent racionálisabb módon imádják, összhangban azzal, 

kicsoda Ő valójában. Isten szellemi lény, és e valóság megértése teszi félre 

a Samáriára és Jeruzsálemre koncentráló gondolkodásmódot. Isten – 

természete szerint – nem korlátozódik, kötődik egyetlen földrajzi 

helyhez. Ha valaki úgy gondolja, hogy Samáriába vagy Jeruzsálembe kell 

mennie, hogy Istennel találkozzon, akkor ezzel kifejezi, hogy nem értette 

meg Isten valós természetét. Isten természetének mélyére hatolva 

megértjük, hogy bárhol vagyunk, ott van velünk! Nem szükséges 

speciális helyeket felkeresni a vele való találkozás érdekében. Az igazi 

imádók megértik ezt, és Jézus kijelentette, hogy az ő eljövetelével 

elérkezett az ideje Isten népe gondolkodásmódja és imádata 

megváltozásának, mert a Messiás látogatásának egyik oka, hogy Isten 

valódi természetét fokozottan tudatosítsa követői számára:  

 Nemde két verebecskét meg lehet venni egy fillérért, és a ti Atyátok 

akarata nélkül egy sem esik a földre? Nektek pedig a hajszálaitok is 

számon vannak tartva. (Máté 10:29-30) 

Gondoljuk át ezt a szakaszt abban a felfogásban, hogy Isten nincs 

mindenütt jelen. Akkor mit értett volna Jézus e kijelentés alatt? Ha Isten 

angyalai által volna mindenütt jelen, akkor az angyalok ellenőriznének 

minden madarat, minden rovart minden pillanatban, és ha egyetlen madár 

meghal, akkor az angyal visszatér a mennybe és jelenti ezt Istennek. Ezt 

mondta volna Jézus? De ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy Isten nem tud 

mindenütt jelen lenni, mégis lát mindent, azért, mert teleszkóphoz hasonló 

szemei vannak. Képes arra, hogy a mennyben ülve mindent lásson, de arra 

képtelen, hogy jelen legyen mindenütt! Érdekes… De Jézus még 

érdekesebbet állít: még a hajszálaink is számon vannak tartva! Isten mind a 

nyolc milliárd ember hajszálait számontartja?! Hogyan tett szert Isten erre 

az információra? Tényleg angyalai számlálják a fejünkön lévő hajszálakat? 

Ha egy kihull, angyal jelenti Istennek?! 

Személyes jelenlét 

Isten személyesen van jelen mellettünk és velünk. Vannak igék, amelyek 

kifejezetten erre fektetik a hangsúlyt:  
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 Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy nektek is 

közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és 

az ő Fiával, Jézus Krisztussal. (1János 1:3) 

Hogyan lehetünk valakivel közösségben, ha nem állunk vele személyes 

kapcsolatban? Hogyan nevezhetünk valamit közösségnek, ha kapcsolatunk 

egy harmadik személy, mint közvetítő révén valósul meg? A szó, 

„közösség” a személyes kapcsolat tapasztalatára összpontosít. János 

apostol arra törekszik, hogy olvasói ugyanolyan személyes kapcsolatra 

jussanak az Atyával és a Fiúval, mint ő maga. Ehhez először meg kell 

érteniük, hogy ez lehetséges, elérhető, ezért írta e levelet, hogy saját szavait 

idézve, nektek is közösségetek legyen velünk.  

Jelenlét kontra közösség 

Az, hogy Isten mindenütt jelen való, nem jelenti azt, hogy mindenkivel 

közössége van. Igen, a „közösség” szoros, személyes interakciót jelent, de 

mindenképpen baráti, szeretetteljes formában. Az igazi közösség ezeken 

alapul. Ezért az utcán átmehetsz egy nagy tömegen anélkül, hogy bárkivel 

is közösségre jutottál volna. A közösség több mint a fizikai közelség, 

interakciót is magában foglal.  

 És elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől 

keletre. (1Mózes 4:16) 

Úgy tűnik, ez a mondat ellentmond Dávid idézett állításának, amely szerint 

nem létezik olyan hely, ahol Isten ne lenne jelenvaló. Itt azonban arról van 

szó, hogy bár Káin soha nem tudott volna olyan helyre menni, ahol Isten ne 

volna jelen, azonban, olyan értelemben hagyta el Isten színét, hogy nem 

volt többé közösségben Istennel. Isten ugyan mindenütt ott volt, de a férfi 

ezer kilométernyi távolságra akart volna menni tőle, mert e naptól fogva 

nem kommunikált többet Istennel. Ez történt Jézussal a Golgotán: bár Isten 

jelenléte bizonyosan körülvette Őt gyakorlati értelemben, azonban nem 

volt közöttük kommunikáció, nem volt fénysugár, nem volt közösség, így 

Jézus olyan magányos volt, mintha Isten billió fényévekre lett volna tőle.  
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Egy másik személyben lakni 

A Biblia nemcsak azt tanítja, hogy Isten mindenütt jelen van, de tovább is 

megy ennél, még pedig, hogy Isten az ő népében lakik. Ez félreérthetetlen 

tanítás, több helyen is előfordul: 

 Mi közössége van Isten templomának a bálványokkal? Mert mi az élő 

Isten temploma vagyunk, amint Isten mondta: Bennük lakozom, 

közöttük járok, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek.  

(1Korinthus 6:16) 

A templom az istenség lakhelye. Isten itt határozottan kijelenti, hogy mi 

Isten lakhelye vagyunk, a hely, ahol Ő él. Hogyan lehetséges ez, ha Isten 

nem mindenütt jelenvaló? Ez nem csupán annyit takar, hogy jelen van az Ő 

szava a szívünkben és az értelmünkben? Néhány részlet talán azt sugallja, 

hogy Isten szava az, ami valóban a miénk, és ebben az értelemben 

mondhatjuk, hogy bennünk él szavai által. Vannak azonban részek, 

amelyeket nem lehet így érteni. Nézzük meg Jézusnak a vigasztalóról szóló 

ígéretét: 

 És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek 

maradjon mindörökké. Az igazság szellemét, akit a világ be nem 

fogadhat, mert nem látja és nem ismeri őt, de ti ismeritek, mert 

nálatok lakik és bennetek marad. (János 14:16-17) 

Ebben a feltűnő kijelentésben Jézus számtalan félreérthetetlen tényt mutat 

be. Először is, beszél a vigasztalóról, aki valamikor a jövőben érkezik, aki 

akkor még nem volt jelen Isten népével, de megérkezik majd válaszul 

Jézus kérésére. János evangéliuma 7:38-39 világosan kifejti, hogy ez a 

vigasztaló (azaz a szent lélek/szellem) még nem adatott az embereknek, 

amíg Jézus a Földön időzött, és nem jön el, amíg Jézus meg nem 

dicsőíttetik mennybemenetele után.  

Jézus nem azt mondta, „és én kérem az Atyát, és ad nektek új szavakat, 

vagy Isten szavának újfajta értelmezését.” Egy személyről vagy 

személyiségről beszélt, egy élő, intelligens lényről, akire úgy hivatkozik, 

„ő”. Másodszor, Jézus úgy hivatkozott erre a vigasztalóra, mint aki már 

velük van, de a jövőben bennük lesz. Ha a vigasztaló csupán az Isten 
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szavával való tapasztalatra utal, akkor hogyan lehetséges, hogy a szó velük 

él, de nem bennük; ha azonban Jézus megdicsőül, akkor majd bennük él? 

Gondos vizsgálat nyomán egyértelmű, hogy Jézus itt önmagáról beszél. 

Velük volt földi testben, de nem bennük; mennyei megdicsőülése után él 

majd bennük, amikor megdicsőíttetik, és ismét felruháztatik az istenség 

minden erejével (beleértve a mindenütt jelenvalóságot), és visszatér – nem 

csupán, hogy együtt éljen népével, de azért, hogy egyenesen bennük 

lakozzék! A Biblia világosan kijelenti, hogy egy szellemi lény számára 

lehetséges egy emberi lényben lakozni. Nem csak lehetséges, de fel is van 

jegyezve, hogy megtörtént, több esetben is. Egy példa:  

 Amikor a túlsó partra, a gadaraiak földjére ért, két megszállott jött 

vele szemben, akik a sírboltból bújtak elő, és olyan veszedelmesek 

voltak, hogy senki nem mert azon az úton járni. Mit akarsz velünk, 

Isten Fia? Azért jöttél, hogy idő előtt meggyötörj minket?  

(Máté 8:28-29) 

Itt ördögi lelkeket látunk, egy egész légiónyit, amelyek két emberben 

laktak. Szó szerint bennük éltek, és amikor egyértelművé vált, hogy Jézus 

ki akarja űzni őket, engedélyt kértek, hogy a közeli kondába menjenek 

bele. Ha a démonok képesek az emberben lakni, hogyan mondhatjuk, 

„Istennek ez lehetetlen”?! Az ördögi szellemek az embert akarata ellenére 

uralták. Isten ezt csak a beleegyezésünkkel teszi meg, és a Biblia szerint 

éppen ezt cselekszi. A gonosz szellemekkel ellentétben, Isten nem ural le 

bennünket akaratunk ellenére, de bennünk, rajtunk keresztül él ugyanolyan 

teljes életet, ha engedélyt adunk neki, hogy akaratát megvalósítsa bennünk.  

Isten jelenlétének ereje 

Isten jelenléte a leghatalmasabb összetevője a keresztény életének. Jézus 

azt mondta, hogy az újjászületés tapasztalata a kulcsa az Isten 

országába való bemenetelnek. (János 3:3-6) Az új születés során Isten 

szelleme eljön hozzánk és elhozza Isten jelenlétét és magát Jézust, hogy 

bennünk éljen. Így válunk az isteni család részévé, és így válunk Isten 

fogadott gyermekeivé. Ez nem csupán az örök élet elnyerésének kulcsa, de 

a győzelmes életé itt és most a Földön. Erről beszélt Jézus is:  
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 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki bennem marad, és én 

őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem 

cselekedhettek. (János 15:5) 

 Aki benne marad, nem vétkezik: aki vétkezik, nem látta Őt, és nem 

ismeri Őt. (1János 3:6) 

Ha Jézus bennünk él, a győzelem életét éljük, és nem a bűn ural többé 

minket. De tudatosítanunk kell magunkban, hogy Jézus csakis 

együttműködésünk révén élheti saját életét. Ez nem ugyanaz a tapasztalat, 

mint amit a démonoktól megszállott megélt, hogy elveszítette uralmát 

önmaga fölött, és teljes mértékben egy szellemi entitás dominálta minden 

mozdulatát. Jézus ezzel szemben a mi együttműködésünkkel él és 

működik, nem hódító és nem kényszerítő zsarnok.  

Tehát elmondja nekünk, hogy hit által ki kell tartanunk Őbenne, és meg 

kell őriznünk a vele való kapcsolatot, hogy bennünk maradjon. Ebben a 

kapcsolatban gyümölcsöt termünk és bűn nélkül élünk. Pál ezt így 

fogalmazta meg: 

 Ha a szellemben élünk, akkor járjunk is szellemben! (Gal 5:25) 

Lenyűgözőek az Isten mindenütt jelenvalóságát bizonyító tények, és annál 

szomorúbb, hogy sokszor éppen keresztények próbálják meg Őt korlátozni, 

megalázni, tulajdonságait kisebbíteni! Az univerzum Istenét nem lehet a 

véges, korlátolt emberi szintre lehúzni. Ne csatlakozzunk azokhoz, akik 

Istenről értéktelen elméleteket képviselnek! Inkább tartozzunk azok közé, 

akik láthatóvá kívánják tenni Őt mindenki számára: dicsőítsétek azért az 

Istent testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi! (1Korithus 6:20)  

Jézus jelenléte valóság. Kézzelfogható – nekem olyan valóságos, mint 

bármelyik ember jelenléte. Egyre jobban megértem, mit jelent társa lenni 

naponta a kis és nagy dolgokban, és mit jelent, hogy állandóan magam 

mellett tudhatom lelkem mindig elérhető szerelmesét. (Max Lucado) 
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ISTEN KÖZELSÉGE 

Isten közelsége oly igen jó nekem! 

Az Úr Istenbe vetem reménységemet,  

hogy hirdessem minden cselekedetedet. 

(Zsoltár 73:28) 

Dávid különleges volt abból a szempontból is, hogy szüntelen Isten 

közelébe kívánkozott. Számtalan zsoltára kifejezte egyrészt a vágyát, 

másrészt a tapasztalatait az Úr közelvalóságáról. Valójában ebben a 

vonatkozásban is Isten szíve szerint való ember volt, hiszen kívánsága 

egyezett a Mindenhatóéval: ha végigtekintjük a Biblia könyveit, azok 

egyetlen folyamatot rögzítenek, mégpedig Isten közeledését, a távolság 

áthidalását teremtő és teremtmény között. Ő még sokkal jobban vágyik a 

közelségre, mint mi, hiszen tudja elveszettségünket, ismeri veszélyeknek 

kitett állapotunkat, jobban, mint az emberiség tagjai. Az Ószövetségben is 

számos jelét találjuk ennek, egyéni és közösségi szinten egyaránt:  

 Akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész 

nép előtt megdicsőíttetnem. (3Mózes 10:3) 

 Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna istene, mint 

hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk?  

(5Mózes 4:7) 

 Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. 

(Zsoltár 34:19) 

 Közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja 

Őt. (Zsoltár 145:18) 

Radikális változás Jézus mennybemenetele után történt: az istenközelség 

többé nem halálos fenyegetés, félelmetes és távolságtartásra kényszerítő 

tapasztalat, hanem bensőséges, személyes kapcsolat, amely mindenki 

számára elérhető:  

 Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, 

közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. (Efézus 2:13) 

 Íme, az Isten országa bennetek van. (Lukács 17:21) 
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 Maradjatok bennem és én is bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem 

teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad; úgy ti 

sem, csak ha bennem maradtok. (János 15:4) 

 De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke 

lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. 

Ha pedig Krisztus bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a 

lélek ellenben élet az igazságért. (Róma 8:9-10) 

 … mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki e világban van. 

(1János 4:4) 

Isten közelsége, jelenvalósága folyamatos tapasztalat lehet mindenki 

számára, akiben Krisztus lakozást vehetett. Egészen közelvalóvá lehet, 

mindennapi lakó- és asztaltársunk, még ha szemnek láthatatlan is: Ha 

valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én Atyám szereti őt, 

és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. (János 14:23) 

 

Úgy érzem, hogy a teremtő Isten a szívében hordoz engem, én pedig, mint 

apró tengercsepp az óceánt, a szívemben hordom Őt. (Simon András) 

Egy végtelen Isten képes arra, hogy teljesen odaadja önmagát minden 
egyes gyermekének. Nem úgy osztja szét önmagát, hogy mindenki csak 
egy részt kapjon, hanem mindegyiknek olyan tökéletesen adja oda 
önmagát, mintha mások nem is léteznének. (Aiden Wilson Tozer) 

Isten nem tolakodó. 

A benned lévő űrt 

csak úgy tölti be, ha kívánod és 

magadba hívod Őt. 

Vágyakozás nélkül  

nincs élő kapcsolat.  

(Simon András) 
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ISTEN A HÉTKÖZNAPOKBAN 

Isten üzenete és a robotika 

Bessenyei Szilárd 

A mesterképzési specializáció kiválasztása előtt beszélgettem két 

mérnökkel, akik azon az egyetemen végeztek, ahova én is menni akartam. 

Megkérdeztem tőlük, hogy a robotika és a beágyazott rendszerek közül 

melyiket válasszam. Ők egyhangúan a másodikat javasolták, mivel az 

gyakorlatias és az iparban is nagy kereslet van rá. A robotikát azért nem 

ajánlották, mert ott annyi képlet van, hogy meg kell tanulnom a görög 

ábécé össze betűjét, ráadásul ezen a területen Japánhoz képest mindenki le 

van maradva. 

A mesterképzésre szóló felvételinél mégis abban volt békém, hogy a 

robotikát írjam be elsőnek. A képzés nehéz volt, szinte minden 

szabadidőmben tanulnom kellett. Mégis úgy láttam, Isten megáldotta a 

döntésemet. A szaktárgyaknál több alkalommal is megértettem bizonyos 

bibliai alapelveket, amelyek később hatással voltak az életemre. A 

matematikától kezdve a szabályozástechnikán át a rezgéstanig, több 

tantárgyból Isten különböző gyakorlati és lelki (szellemi) tanítást adott 

számomra. Olyan is volt, amikor az Úr ábrák segítségével magyarázta el 

nekem az elveit, és azt, hogy mit kell változtatnom a gondolkodásomon 

(Róma 12:2). Lelkesítő volt, amikor Isten a szakmán keresztül tanított 

engem. Ez számomra egyúttal egyfajta lelki (szellemi) kirándulás volt Isten 

bölcsességébe. 

Szabadkán 2017 februárjában az Úr kegyelméből ún. beágyazott 

programozóként helyezkedtem el, majd kilenc hónappal később ugyanezt a 

tevékenységet Budapesten folytattam. A munkám során főleg 

mikrovezérlőket programoztam hálózati célokra, ami nem az egyetemi 

profilomhoz tartozott. A második munkaév vége táján úgy éreztem, 

elvesztettem azt az Istentől kapott lelkesedést, amit a tanulmányaim alatt 

nyertem. A régi tűz akkor tért vissza, amikor elkezdtem az interneten 

robotikával kapcsolatos kurzusokat nézegetni. Rátaláltam egy komolynak 

látszó tanfolyamra, amelybe ingyen betekinthettem. Bizonytalankodva 

megvizsgáltam, és kértem az Urat, adjon valamilyen megerősítést. Az első 
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témakör a valószínűségszámítás volt. A bevezetőben ez állt: „Köszöntelek 

a bayesi gondolkodás világában! Sok évvel ezelőtt Thomas Bayes 

tiszteletes azért fejlesztette ki a Bayes-tételeket, hogy bebizonyítsa Isten 

létezését.” 

Szinte szóhoz sem jutottam. Ilyen matematikaórám még nem volt, ahol már 

az első bekezdésben szó esik Istenről. Ez volt számomra a megerősítő jel, 

hogy Isten akaratában járok. Három lehetőség állt előttem. Az első, hogy 

ellenállok az Úr vezetésének, és minden marad a régiben. A második, hogy 

munka mellett elkezdem az intenzív online kurzusokat, ami legalább heti 

20 óra. Ennek a döntésnek a szabadidőm, vagyis az Istennel való 

személyes kapcsolatom és az embertársaim felé végzett szolgálataim látták 

volna kárát. A harmadik, hogy felmondok, vagyis teljes munkaidőben a 

kurzusokat hallgatom és így megmaradnak a szabadidős tevékenységeim. 

Az utolsó opció mellett döntöttem, mivel az Istennel való kapcsolatom 

mindennél fontosabb számomra. Az volt a kihívás, hogy hátra kellett 

hagynom a stabil munkahelyemet, és ezzel kiléptem az Úrral az 

ismeretlenbe. A futópálya valójában már elő volt készítve, csak a 

startpisztoly dördülése hiányzott. 

Tanulságok számomra a történetből: 

 Isten a természettudományok által is ki tudja magát jelenteni, akár 

egy matekórán is. 

 Megvan az oka, hogy Isten miért ad vonzalmat egy bizonyos 

tudomány iránt. 

 Az Úr tudja az ütemtervet. 

Budapest, 2018 decembere 

 

 

    Isten legnagyobb ajándéka az ő jelenléte. (Max Lucado) 

 


