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AZ IGAZ JEL 

A Biblia tele van rejtett kincsekkel, amelyek ma is ugyanolyan súllyal 

bírnak, ugyanolyan történelem- és életformáló hatalmat rejtenek, mint 

leírásuk idején. A 21. század embere is találhat bennük kapaszkodót, 

iránytűt, remény-, erő- és örömforrást, napi táplálékot – ha felfedezi, ha 

magáévá teszi és megosztja másokkal. Főként most, az utolsó időket 

sejtető események és félelmek korszakában. Az egyik ilyen különleges 

darab ott lógott, talán hetekig, Jerikó kőfalán: a vörös fonatú zsinór, 

amely Ráháb és családja életét megmentette és végső soron bekapcsolta 

őt, a prostituáltat Jézus Krisztus családjába. A megértéshez 

mindenképpen érdemes elolvasni Józsué könyvének idevonatkozó 

részleteit: a második és a hatodik fejezetet. Idézni csak annyit fogunk, 

amennyi a kulcsjelkép bemutatásához elengedhetetlen.  

Józsué könyve Izrael népe honfoglalásának részleteit mutatja be. Mózes 

könyvei (2-5.) az Egyiptomból való csodálatos szabadulás történetét, 

illetve a hitetlenség miatti, a megígért föld határán történő megtorpanást, 

majd a negyven évig tartó vándorlást ábrázolja. Mózes a törvény, Józsué 

pedig az irgalom és az élő igazság, azaz Jézus Krisztus megtestesítője. A 

két főszereplő személye kifejezi, hogy az ember képtelen parancsra Isten 

gyermekévé válni, szüksége van az Isten Fiában lévő élet 

„transzfúziójára”. Józsué Kánaán határán átvette Mózestől a megbízatást, 

amelyben maga az angyalseregek fejedelme erősítette meg: a kezdetben 

félénk Józsué lett az, aki győzelemről győzelemre vezethette a népet, a 

Fiú lábnyomát követve. A megáradt Jordán folyó, amely a Vörös-tengert 

idézi, csodamódon ugyancsak szétnyílt előttük, és máris ott tornyosult az 

első meghódítandó szárazföldi akadály: a bevehetetlen falakkal körbevett, 

felfegyverzett Jerikó.     

Negyven évvel korábban Mózes tizenkét főembert küldött ki, hogy 

felderítsék a meghódítandó földet. Józsué ezúttal két fiatalembert indított 

Holdvárosba tájékozódni a támadás előtt. Küldetésüket azonban nem 

tudták volna bevégezni, ha az a prostituált, akihez bementek, meg nem 
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menti az életüket. Ráháb saját élete kockáztatásával befogadta és 

elrejtette őket, a hazugságot is vállalta a város királyával szemben, és 

terve alapján a két héber épségben visszajutott Józsuéhoz azzal a hírrel, 

hogy a bevehetetlennek tűnő város szellemi értelemben már elesett a 

hódítók előtt.  

Tudom, hogy az Úr … 

Ráháb őszintén felfedte önveszélyes tettének indítékait:  

 Tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet, és hogy megszállt 

minket a félelem miattatok, és hogy e földnek minden lakosa megolvad 

előttetek. Mert hallottuk, hogy megszárította az Úr a Vörös-tenger vizét 

előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek az 

Emoreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, Szíhonnal és 

Óggal, akiket megöltetek. És amint hallottuk, megolvadt a mi szívünk, és 

nem támadt többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr, a ti 

Istenetek az Isten fenn az égben és alant a földön! (Józsué 2: 9-11)  

Ezek a szavak negyven évvel korábban történt eseményekre utalnak! 

(Szomorú bizonyíték, hogy Isten annak idején előkészítette az azonnali 

bevonulást, a nép azonban félelmében nem mert elindulni.) Az asszony 

hallott hírekre támaszkodó tényeket és következtetéseket tárt a héberek 

elé: Jahve csodáinak híre messzire eljutott, és a pogány népek szívét 

általánosan félelem és erőtlenség szállta meg ezzel az idegen, valóban 

cselekvő Istennel szemben. Vallomása lényege, hogy felismerte: létezik 

egy mindenható, a történelmet formáló Lény, aki hűséges a 

kiválasztottakhoz. Felismerte, hogy saját isteneik meg nem menthetik 

őket ezzel az erővel szemben. Felismerte az igaz Isten nagyságát és 

terveit. Tudjuk, hogy a hit hallásból van, és Ráháb olyan módon adta 

tanúságát ennek a hitnek, ami szinte szó szerinti egyezést mutat 

ükunokája (!), Dávid zsoltárával:  

 Mert kiválasztotta magának az Úr Jákóbot, Izráelt saját 

örökségéül. Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden 
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istennél különb. Mind megteszi az Úr, amit akar: az egekben és a földön, 

a vizekben és minden mélységben. (Zsoltárok 135:4-6) 

Ráháb helyzetjelentése alapján a kémek tulajdonképpen a biztos 

győzelem örömhírével állhattak Józsué elé! Másfelől az asszony egy 

általános törvényszerűségre is jó példa: noha számára nem álltak 

rendelkezésre írott források vagy személyes kinyilatkoztatások a 

Mindenható jellemrajzával kapcsolatban, az a néhány történés, ami a 

fülébe jutott, elegendőnek bizonyult hitre jutásához. Mindazt, amit addigi 

élete során tapasztalt, összevetette azzal, amit a héberek Istenével 

kapcsolatban megismert, és olyan felismerésre jutott, amely később 

szilárd meggyőződésévé vált. Ez a meggyőződés pedig bátor tettekben 

jutott kifejezésre: az ellenség kémeinek megmentése minden esetben 

halált érdemlő cselekedet. „Árulója” lett saját népének, saját kultúrájának, 

mert felismerte, hogy van ennél több, értelmesebb, gazdagabb létforma. 

Felismerte saját civilizációja halálra ítélt voltát, de megtalálta a 

továbbélés lehetőségét is. Ez a hit, amelynek egyelőre nem álltak 

személyes tapasztalatok a hátterében, elegendő volt arra, hogy mindent 

felszámoljon és minden addigit kockára tegyen a mindenható Jahve miatt. 

Igaz jelet adtok nekem 

Érdemes elgondolkodni rajta, miért is kér és vár az ember jelet a másik 

embertől és/vagy csodát az Istentől? Miért vágyunk rá annyira? Miért 

állapította meg a Megváltó: ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek 

(János 4:48)? A jel- és csodavárás alapja az emberi létbizonytalanság: 

félelem a holnaptól, a haláltól, a váratlan veszedelmektől, legfőképpen 

tehát a biztonság utáni kiáltás megfogalmazása. Vágyakozunk a 

megbecsültség, a fontosság, az elfogadottság állapota után. Mivel 

önmagunkban sem bízhatunk, még kevésbé a másikban, pláne a 

láthatatlan, ha egyáltalán létező Istenben, ezért ragaszkodunk 

csodaszükségletünkhöz. Látható, érzékekkel megragadható jel kell a 

felénk áradó, megbízható szeretetről, törődésről, különben megint ott a 

gyötrő félelem.  Röviden: a jel a szeretett, elfogadott létállapot 

biztosítéka/bizonyítéka a jelet adó-küldő személy vagy Isten részéről. A 
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jel egy megbízható kapcsolatról szól, egyezségről, megállapodásról, 

ígéret beteljesítéséről. Talán legismertebb formája a jegygyűrű, az 

önmagába visszatérő fémkarika, mint a véget nem érő szerelem jelképe. 

Először állítólag egy fáraó ajándékozta meg vele feleségét, és a görög 

hódító, Alexandrosz közvetítésével került át Európába, majd a 13. század 

folyamán épült be a keresztény esküvői szertartásba. A gyűrű az 

elkötelezettség, a hűség, a monogám kapcsolat szimbólumává lett. Ennek 

ellenére milliók követtek már el házasságtörést jegygyűrűvel az 

ujjukon…  

Így aztán érthető, hogy Ráháb, aki foglalkozására nézve akár a hűtlenség 

vagy a hűtlenségre csábítás jelképe is lehetett volna, nem egyszerűen csak 

jelet, hanem igazi jelet kért a kémektől. Mert az események sodrában 

remény fogalmazódott meg benne a jövőre vonatkozóan: 

 Most azért esküdjetek meg kérlek, nekem az Úrra, hogy amint én 

irgalmasságot cselekedtem veletek, ti is irgalmasságot tesztek majd az én 

atyám házával, és igaz jelet adtok nekem, hogy életben hagyjátok az én 

atyámat és anyámat, férfi- és nőtestvéreimet, és mindent, ami az övék, és 

megmentitek lelkünket a haláltól. (Józsué 2:12-13) 

Milyen érdekes, hogy az irgalmasságra hivatkozik az irgalmasság 

Istenének követeinél! A héber ’hesed’ szó jelentése egyébként szeretet, 

jóakarat, jóindulat, jóság. Ráháb saját tetteit tehát szeretetből fakadó 

cselekedeteknek nevezte és ugyanezt kérte viszonzásul a kémektől: az, 

hogy elrejtette, bújtatta, kimenekítette, életmentő tanáccsal látta el őket, a 

könyörület megnyilvánulása volt részéről. Annak ellenére bátor erre, 

hogy nem ismerte Istent ilyen oldalról, sokkal inkább úgy, mint az ítélet 

kíméletlen urát, aki sorra elpusztította a környező törzseket. Mekkora hit 

lehetett a szívében, ha saját és családja életét is veszélyeztetve bújtatta és 

tanácsolta a két férfit, ráadásul egy teljesen váratlan helyzetsorozatban! 

Nagyobbra nőtt lelkében az ismeretlen Isten iránti félelem, mint a város 

uralkodója iránti alattvalói hűség.  

Ugyanakkor életet kért a kémek életéért cserébe és ennek biztosítékául – 

egy igaz, vagyis megbízható, igazi, hűségből fakadó jelet. A héber ’ót’ 

szó, amely összesen 77 alkalommal fordul elő az Ószövetségben, a 
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következő jelentésekkel bír: jel, zálog, csodajel, figyelmeztető jel, 

bizonyíték. Ez egy nagyon fontos főnév, maga Isten is számtalanszor 

használja, és egyik előfordulása csodálatosan kapcsolódik – ha látszólag 

távolról is – a történethez: 

 Ezért jelet ad nektek az Úr maga: Íme, a szűz fogan méhében és 

szül fiút, és nevezi őt Immanuelnek. (Ésaiás 7:11) 

 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjen, amit az Úr mondott 

a próféta által, aki így szólt: Íme, a szűz fogan méhében és szül fiút, és 

annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.  

(Máté 1:22-23) 

Isten fogyhatatlan emberszeretete az általa küldött élő jelben lepleződött 

le teljes mélységében: saját Fia a bizonyítéka annak, hogy egy velünk és 

értünk élő Istenről van szó. A Teremtő tudta, hogy az embernek mire van 

szüksége leginkább, ezért kezdeményezőként lépett fel, és Ő maga 

küldött szemmel látható, kézzel fogható, ölelhető vagy megölhető, füllel 

hallható jelet a mennyből: saját tükörképét, hogy bízni kezdjünk, mert 

szeret és elfogad, mert remél és bízik bennünk.  

A vörös kötél 

Elgondolkodhatunk, milyen szemmel látható jelet voltak képesek adni a 

héber férfiak, akik nyilván semmi fölösleges dolgot nem cipeltek 

magukkal kockázatos küldetésük során, hanem csupa olyan holmit, amire 

valóban szükségük volt vagy lehetett.   

 Ha bejövünk erre a földre, kösd e vörös fonalú zsinórt ahhoz az 

ablakhoz, amelyen leengedtél minket; atyádat, anyádat és testvéreidet 

pedig, és atyád egész háznépét gyűjtsd be magadhoz a házba. És akkor, 

ha akárki kijön a te házadnak ajtaján, annak vére az ő fején lesz, mi 

pedig ártatlanok leszünk; mindannak vére pedig, aki te veled lesz a 

házban, a mi fejünkön legyen, ha valakinek keze lenne azon. Ha pedig 

megjelented ezt a mi dolgunkat, akkor mi fel leszünk oldva az eskü alól, 

amellyel te megeskettél minket. (Józsué 2:18-20) 

Ez a tárgy, amit a kémek saját felszerelésükből átadtak Ráhábnak, illetve 

ez a kifejezés, amit itt a szerző használ, egyedülálló az egész Bibliában.  
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vörös  = óhéber ’sáni’, 

= jelentése: ’skarlát-, karmazsin-, bíborvörös’.  

Speciális festékanyagról van szó, amelynek „előállítása a borsónyi méretű 

karmazsintetű (Coccus ilicis) nőstény példányainak porított testéből 

történik. A rovar életmódjára a kereszténység figyelt fel igazán, hiszen 

abban Krisztusra vonatkoztatható párhuzamokat vélt felfedezni. A 

nőstény egyedek ugyanis többnyire faágakhoz vagy a fa törzséhez 

rögzítik magukat peterakás előtt, melyeket nemcsak kemény peteburok, 

de maga az anyaállat teste is védelmez. Ahogy a peték kikelnek, a rovar 

elpusztul és bíborvörös színt bocsát ki magából, amivel megfesti a fát, 

amihez tapadt, valamint a frissen kikelt lárvákat is, amelyek egész 

életükre vörösek maradnak. Az anyarovar teste három nap múlva 

viaszossá válik és elfehéredik, majd lehullik a fáról, mint a hó.” Ez a 

festékként alkalmazott vörös szín az Ószövetségben számtalan helyen 

szerepel, és egyértelműen Jézus Krisztusnak a keresztfán kiontott vérére 

utal.    

fonal(ú)  = óhéber ’hút’ nagyon gyakori előfordulású,  

    = jelentései mind rokonértelmű szavak: ’fonal, kötél, 

zsineg, madzag’.  

zsinór    = az óhéber ’tikvá’,  

= elsődleges jelentése ’kötél’, de ebben az értelemben kizárólag e 

történetben fordul elő, látszólag feleslegesen, hiszen előtte már szerepel a 

’fonal’ szó.  

= második jelentése: ’reménység, reményteli várakozás, a remélt dolgok 

bekövetkezése’. A gyök eredeti jelentéstartalma rokon nyelvekben: 

’kötél, kitartás, megtartó erő, szakítószilárdság, teherbírás, teher alatt 

maradás, kivárás’.  

Érdekesség és érdemes megfigyelni, hogy az ezt követő jelenetekben az 

asszony által használt közönséges kötél, melyen leeresztette, majd 

kimenekítette a városból a kémeket, az óhéber ’hevel’ szóval van jelölve, 

annak elsődleges jelentései: ’kötél, zsinór, zsineg’.  

Nyilvánvaló tehát, hogy a követek által átnyújtott kötéldarab esetében 

nagy jelentősége van az átvitt értelmű, szimbolikus jelentésnek.  
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Bárányvér a szemöldökfán 

Annak érdekében, hogy közelebb jussunk a megfejtéshez, nézzünk meg 

egy hasonló helyzetben alkalmazott hasonló jelképet Mózes idejéből, 

amelyet maga Isten rendelt el:  

 Szólt pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén: Ez a 

hónap legyen nektek az első hónap az esztendő hónapjai között. Szóljatok 

Izráel egész gyülekezetének: E hónak tizedikén mindenki vegyen 

magának egy bárányt a családfők háza szerint, házanként egy bárányt. 

Ha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való 

szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest 

számítsatok a bárányhoz. A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a 

juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. És legyen nálatok őrizet alatt 

e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izráel községének egész 

gyülekezete este. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt 

megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára. A húst pedig 

egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű 

füvekkel. Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön 

sütve, a fejét, lábszáraival és belsejével együtt. És ne hagyjatok belőle 

reggelre, vagy ami megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg. És 

így egyétek: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok 

kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr pászkája az. Mert 

átmegyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán és megölök minden 

elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve az állatig, és Egyiptom 

minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr. És a vér jel lesz nektek a 

házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek 

mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor 

megverem Egyiptom földjét. És legyen ez a nap nektek emlékezetül, és 

ünnepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre; örök 

rendtartás szerint ünnepeljétek azt. (2Mózes 12:1-14) 

 

 Előhívta tehát Mózes Izráel minden véneit és mondta nekik: 

Fogjatok és vegyetek magatoknak bárányt családjaitok szerint és öljétek 

meg a pászkát. És vegyetek egy kötés izsópot és mártsátok a vérbe, amely 

az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófelet 
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abból a vérből, amely az edényben van; ti közületek pedig senki se 

menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Mikor átmegy az Úr, hogy 

megverje az egyiptomiakat és meglátja a vért a szemöldökfán és a két 

ajtófélen: elmegy az Úr az ajtó mellett és nem engedi, hogy a pusztító 

bemenjen öldökölni a ti házaitokba. Megtartsátok azért ezt a dolgot, 

rendtartás gyanánt, magadnak és fiaidnak mindörökre.  

(2Mózes 12:21-30) 

Mind Egyiptomban, mind Jerikóban az isteni oltalom, a biztonság, illetve 

a szabadulás utáni reményteljes várakozás jele volt a vér, illetve a 

vérszínű kötél. Az a ház élvezett teljes védelmet, amelynek ajtaja felett, 

illetve ablakán látható volt a vérszínű jel. Aki elhagyta az így megjelölt 

otthont, az ki volt téve a biztos pusztulásnak mindkét pogány területen.  

Az igazi pászkabárány vére  

Mind a kezes bárány, mind az apró karmazsintetű az önmagát önként 

feláldozó Megváltó, Jézus Krisztus jelképe. A házak pedig Isten 

gyermekei, akik saját döntés nyomán magukra veszik, elfogadják az 

istenemberi vér jelét: 

 a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott értünk. 

(1Korinthus 5:7) 

 az élő Isten temploma vagytok, amint az Isten mondta: Lakozom 

bennük és közöttük járok, és leszek Istenük, ők pedig népem lesznek. 

(2Korinthus 6:16) 

A vér, amely a kereszten kiontatott, az új emberiség életének forrása: 

 Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalóvá lettetek 

a Krisztus vére által. (Efézus 2:13) 

 Krisztus vére, aki örökké való szellem által önmagát áldozta fel 

ártatlanul Istennek: megtisztítja lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, 

hogy szolgáljatok az élő Istennek. (Zsidók 9:14) 

 Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való 

bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új 

és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, És lévén nagy papunk az 

Isten háza felett: Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint 
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akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, És testük meg van mosva 

tiszta vízzel. (Zsidók 10:19-23) 

 És járultatok az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a 

meghintés véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére. (Zsidók 12:24) 

 Azért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a 

kapun kívül szenvedett. (Zsidók 13:12) 

 A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy 

pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat, Jézust (Zsidók 13:20) 

 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 1:18-19) 

 Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden 

bűntől. (1János 1:7) 

 

A fenti igék alapján az ember Jézus Krisztus vére által a világegyetem 

leggyengébb, selejtes láncszeméből Isten gyermekévé lett, olyan 

különleges teremtménnyé, akiben Isten vére folyik! Felfoghatatlan, hogy 

ebben az egyetlen tényben mennyi ajándék, életerő, hatalom és a jóság 

végtelen lehetőségei rejlenek! A szeretetalapú, jövőbe torkolló élet 

foglalata. Ezért volt hát vörös színű az a bizonyos kötél… 

A reménység kötele 

A különleges összetétel harmadik tagja, a ’tikvá’ főnév összesen 33 

alkalommal olvasható az ószövetségi tekercsekben, Józsué könyvén kívül 

azonban mindig második, ’remény’ jelentésében áll. Utóbbi 

jelentéstartalommal többek között e folyóirat címadó igéjében 

találkozhatunk vele: 

 Térjetek vissza az erődbe, reménység foglyai! (Zakariás 9:12)  

 Csak Istenben nyugodj meg lelkem, mert tőle van reménységem! 

(Zsoltár 62:6) 

 Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosz kezéből; a hamis és a 

kegyetlen markából! Mert te vagy reménységem, ó, Uram, Istenem, én 

bizodalmam gyermekségemtől fogva! (Zsoltár 71:4-5) 



10 
 

 Mert tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, azt 

mondja az Úr; békességnek és nem háborúnak gondolata, hogy 

reménységet adjak nektek. (Jeremiás 29:11) 

A remény az a láthatatlan, mégis szilárd fonatú kötél, ami összekapcsol 

azzal a személlyel, akire vársz. A reménység kötele kötötte Ráhábot a 

héber kémekhez, akik által a megmenekülés, egy új élet kezdetének 

ígéretében részesedett. S mindez azon a hitén alapult, hogy az ég és a föld 

ura mindazt megteszi, amit a jövőre nézve kimondott.  

A kötél kiakasztása 

 Mondta pedig Ráháb: amint szóltatok, úgy legyen! Ekkor 

elbocsátotta őket, és a kémek elmentek; ő pedig a vörös zsinórt rákötötte 

az ablakra. (Józsué 2:21) 

Úgy tűnik ebből a leírásból, hogy az asszony a héberek távozása után 

azonnal kiakasztotta a kötelet az ablakra. Vajon miért? Saját élete 

védelmében meg kellett tennie, mert semmit nem tudott a haditervről, 

sem pedig a támadás pontos időpontjáról. Az ismeretlen Isten iránti 

elkötelezettség jeléről felismerhetővé vált a támadó héberek számára. 

Állandó készenlétben kellett állnia ettől kezdve, ha nem akart a várossal 

együtt elpusztulni. Ugyanakkor az ablakából lógó vörös zsinór nemcsak 

védelmet jelentett, de kihívást is a jerikóiak szemében, kockázatot 

egészen a hódítók érkezéséig. De ha valóban életben akart maradni, nem 

volt választása. Jézus két mondata is eszünkbe juthat róla, mint nagyon 

időszerű intések: 

 Legyetek készen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, abban 

jön el az Emberfia!  (Máté 24:44) 

 Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom az én 

Atyám előtt. (Máté 10:32) 

Aki Jézus vérében elmerül, az bizakodva, reményteljesen vállalja a 

készenlét és a megvallás folyamatos megélését.  
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Ráháb, mint Jézus családjának tagja 

Az a hit, amellyel a kémek megmentését végbevitte, máig ható erőforrás 

és példa lehet mindannyiunk számára: a reménység kötele a történelem 

utolsó pillanatáig elér és bárki számára megragadható.  

 Sálmón nemzette Boázt Ráhábtól;  

Boáz nemzette Obedet Ruthtól;  

Obed nemzette Isait;  

Isai nemzette Dávid királyt;  

Dávid király nemzette Salamont az Uriás feleségétől; (Máté 1:5-6) 

Ez Jézus Krisztus családfájának egy kicsiny részlete, amely 

tulajdonképpen Salamontól Salamonig ér: eszerint Ráháb férjhez ment 

Jerikó pusztulása után Sálmónhoz és e döntése nyomán Dávid ükanyja 

lett! Az ő példája alapján megállapítható, hogy általános érvényű 

törvényszerűség Péter apostol felismerése: 

 Bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten; Hanem 

minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. 

(Cselekedetek 10:34-35) 

Tetteit pedig az utókor a hit ékes bizonyítékaiként értékelte: 

 Hit által omlottak le Jerikó kőfalai, amikor hét napig körüljárták.  

Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő a lázadókkal együtt, mert 

befogadta a kémeket békességgel. (Zsidókhoz 11:31) 

 … cselekedetek által válik igazzá az ember, és nem csupán hit 

által. Hasonlóan pedig a tisztátalan Ráháb is, vajon nem cselekedetek 

által vált igaz emberré, amikor a követeket házába fogadta, és más úton 

bocsátotta ki? Mert ahogyan holt a test lélek nélkül, úgy holt a hit is 

cselekedetek nélkül. (Jakab 2:25-26) 

A jerikói prostituált a mindenható Isten ígéretei felőli bizonyosság 

következtében vállalta az önveszélyes irgalmasságot az ellenséggel 

szemben és így a megváltottak hatalmas seregét gyarapítja. Sorsa 

tökéletes bizonyíték arra nézve, hogy a Mindenható számára nincsen 

reménytelen eset! Nem számít, hogy sötét és bálványimádó közegben 
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élsz. Nem számít, hogy prostituáltként kerested a kenyeredet – hiszen 

szellemi értelemben a mai, babiloni világ valamennyi lakója többé-

kevésbé prostituálódik, azaz beszennyeződik, átitatódik e világból való 

eszmékkel, nézetekkel, tudással –; nem számít, hogy a legveszélyesebb, 

legingatabb helyen van az otthonod… mert az Úr mindenhonnan, minden 

szellemi-fizikai-földrajzi mélységből ki tud húzni, meg tud őrizni, át tud 

formálni, ha elfogadod a reménység kötelét! 

 

 

Ádám nem örökíthette át utódaira azt, ami neki sem volt. Az elbukott 

ember számára semmi remény nem lett volna, ha Isten – Fia 

odaáldozásával – nem tette volna elérhetővé a halhatatlanságot. 

Senkinek sem kell átadnia magát a csüggedésnek és kétségbeesésnek. 

Sátán kegyetlen sugallattal jöhet hozzád, hogy reménytelen az eseted, 

menthetetlen vagy. Mégis reménységed lehet a Krisztusban. Isten nem 

arra szólít, hogy a magunk erejével győzzünk. Hanem hogy jöjjünk 

közelebb oldalához. Bármilyen nehézségek alatt görnyedünk, melyek 

leterhelik lelkünket, testünket, az Úr várja, hogy szabaddá tegyen 

bennünket. 

Nagyon könnyen elcsüggedünk, ha valaki nem azonnal figyel fel 

fáradozásunkra. Addig ne szűnjünk meg munkálkodni valakiért, amíg a 

remény egyetlen sugarát is látjuk. A drága lelkek túl sokba kerültek 

önfeláldozó Megváltónknak ahhoz, hogy könnyedén átengedjük őket a 

kísértő hatalmának. (E. G. White) 
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A REMÉNYRŐL 

A remény nem gyors megoldást ígér,  

hanem a végleges megoldás lehetőségével kecsegtet.  

(Max Lucado) 

A reménység köteléhez kapcsolódóan megkerülhetetlen magáról a 

reményről gondolkodni, mert valójában a Szentírás egyik központi 

eleméről van szó. Mi is a remény pontosan? Miben, kiben 

reménykedhetünk? Milyen összetevői, jellemzői, okai és céljai vannak a 

Biblia által bemutatott reménynek? 

A fogalomról  

A felvilágosodás költője, Csokonai Vitéz Mihály „csalfa, vak reményről” 

beszélt, amely végül kétségbeesésbe és korai halálba taszította őt. 

Sokszor hallunk a remény meghiúsulásáról is: például mostanában a 

Covid19 elleni, először ígéretesnek tűnő vakcinák sorra nem váltják be a 

hozzájuk fűzött reményeket.   

Az etimológiai szótár egészen általános megközelítése szerint „bizakodás 

a jövőben, annak teljesedésében, amit kívánunk.” 

Saját szavakkal megfogalmazva: várakozás valami pozitív fordulatra, 

bizakodás egy, a jövőben megvalósuló örömteli eseményben, valamifajta 

ígéret, prognózis, feltételezés alapján. 

A Magyar Katolikus Lexikon szerint: „Általános értelemben az akarat 

válasza egy olyan, az értelem által meglátott jóra, amelynek elérése 

nemcsak tőlünk függ; szeretnénk birtokba venni, és bízunk abban, hogy a 

szükséges segítséggel a vágyott célt el is fogjuk érni. Ellentéte a félelem, 

hiánya a reménytelenség.”  „Teológiai értelemben (isteni) erény, mely 

készségessé teszi akaratunkat, hogy megtéve mindent, ami 

üdvösségünkhöz szükséges, bizalommal várjuk Isten segítségét, mellyel 

eljuttat természetfölötti végső célunkhoz, önmagához.”  
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Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, mit mond a Szentírás és maga az Úr 

ezzel a témával kapcsolatban. 

A remény Istene 

Csodálatos tény, hogy a mindenható, mindenek felett álló és mindeneket 

életre hívó Lény maga is telítve van reménységgel, amit szeretetében 

megosztott teremtményeivel: 

 A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és 

békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek 

ereje által. (Róma 15:13) 

 Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök 

vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg  

(2Thessalonika 2:16) 

 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő 

nagy irgalmassága szerint újjá szült minket élő reménységre Jézus 

Krisztusnak a halálból való feltámadása által. (1Péter 1:3) 

A remény forrása Isten szíve, aki mindent megtett és megtesz, és 

szüntelenül munkálkodik annak érdekében, hogy reményei valóra 

váljanak: az elveszettekkel való örömteljes találkozás egyúttal jósága élő 

bizonyítékaival való színről színre látást jelent majd, a bűn korszakának 

végleges lezárását, az Isten elleni vádak megsemmisülésének boldog, 

örökkévalóságba torkolló pillanatait. Isten reménye élő, lüktető, örömízű 

reményt ébreszthet bennünk is a teljes reménytelenség világában. 

Az élő remény  

Az élő remény nem kevesebbel, mint egy élő személlyel egyenlő: 

 Jézus Krisztus a mi reménységünk (1Timóteus 1:1) 

 Hogy beteljesedjék Ésaiás próféta mondása, aki így szólt: Íme, az 

én szolgám, akit választottam; az én szerelmesem, akiben lelkem 

gyönyörködött; szellememet adom ő bele, és ítéletet hirdet a 

pogányoknak. Nem verseng, és nem kiált; az utcákon senki nem hallja 
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szavát. A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem 

oltja ki, mígnem diadalra viszi az ítéletet. És az ő nevében 

(=személyében) reménykednek majd a pogányok. (Máté 12:17-21) 

 Izráel reménysége miatt láncoltak meg. (Cselekedetek 28:20) 

 Ézsaiás így szól: Lesz Jesse [vagy Isai, aki Dávid apja] gyökere, 

aki felkel, hogy uralkodjon a népeken; ő benne reménykednek a népek. 

(Róma 15:12) 

Isten minden reménye Fiában összpontosult, hiszen kizárólag általa tudta 

és tudja véghez vinni terveit az örök rend és harmónia visszaállítása 

érdekében. Az Atya reménye egyúttal az emberek egyetlen reménysége 

is: az örök, tökéletes Fiú, aki szenvedések útján vált örök, tökéletes 

emberré, Ő minden reményünk forrása. 

A remény alapja 

 Az örök élet reménysége, melyet megígért az igazmondó Isten örök 

időknek előtte (Titus 1:2) 

 Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg: 

hogy állhatatosság és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. 

(Róma 15:4) 

Szemben az emberi, a világ és a többiek ígéretein alapuló 

reménykedéssel, az isteni eredetű reménynek biztos alapja van: a hazudni 

képtelen, igazságot mondó és egyúttal teremtő Mindenható szavain 

nyugszik. Bár még nem látszik, de minden jó ígérete beteljesedik, 

hamarosan. Csüggedés vagy kétségek esetén forduljunk az írott ígéretek 

tárházához, ahol ismét megerősödhet bennünk az örömteljes várakozás. 

A hit párja 

 Ábrahám remény híján reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává 

lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lesz a te utódod. És hitében erős 

lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, 

sem Sárának elhalt méhére; Az Isten ígéretében sem kételkedett 

hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek, és 

teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is teheti. (Róma 4:18-21) 
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 a remény, ha látszik, nem reménység (Róma 8:24)  

 A hit pedig a remélt dolgok valósága, és a nem látott dolgokról 

való meggyőződés. (Zsidók 11:1) 

A remény elválaszthatatlan társa a hit, kéz a kézben járnak, egymást 

erősítve kapaszkodnak az isteni ígéretekbe. A hit tágabb értelmű, mint a 

remény, de akár rettegéssel is párosulhat; utóbbinak azonban kifejezetten 

pozitív esemény vagy beteljesedés a végkifejlete.   

A remény tárgya 

 remény által van üdvösségünk (Róma 8:24) 

 Krisztus bennetek: a dicsőség ama reménysége (Kolossé 1:17) 
 Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. 

(Galata 5:5) 

 az örök élet reménysége (Titus 1:2) 

 hasonlóvá leszünk hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van. = 

ez a reménység iránta (1János 3:3) 

Jézus Krisztus mindannak foglalata, amit Isten remélnünk enged: Ő az a 

mennyei ajándék, akinek személyében a megváltás útján nyert igazság, 

szentség, megtartás, megőrzés, biztonság, örök élet, mennyei dicsőség, 

valamint a személyes találkozás Istennel benne rejlik. Jézus a Földnek 

szóló ígéretek összessége, élő megtestesítője.  

Bizonyossága 

 A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Isten szerelme 

kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, ki adatott nekünk. 

(Róma 5:5) 

Az isteni ígéreteken nyugvó reménység soha nem eredményez csalódást, 

kudarcot, szégyenteljes bukást – és ennek a különösen bátorító ténynek 

egyetlen alapja van: a bennünk élő Krisztus, aki szellemi formában 

foglalja el az őt megillető helyet szívünkben. Ha Ő maga, az élő 

reménység bennünk él, mi állhatna a nekünk szóló ígéretek 

beteljesedésének útjába? 
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GONDOLATOK A REMÉNYRŐL 

E. G. White tollából 

Vannak lelkek, sötétségben, telve önváddal, gyötrelemmel és 

aggodalommal, de akik érzik, hogy Isten igazságos és jó. Az Úr életben 

tartja bennük a remény szikráját. 

 

Jézus a mi halottak miatti bánatunkat a hatalmas remény üzenetével 

vigasztalja: Én vagyok az Élő; pedig halott voltam, és íme, élek örökkön 

örökké, [...] és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.  

(Jelenések 1:18). 

Isten sok gyermeke küldi a világba mindenfelé az erő, a remény, a 

bátorság üzenetét, ami sok szívnek jelent áldást minden tájon, de erről a 

magányosan, elszigetelten dolgozó személy vajmi keveset tud. Így 

továbbítják az ajándékokat, viselik a terhet, végzik munkájukat. Vetik a 

magot, aminek termését – immár a magvetők sírja felett – mások aratják 

le. 

Isten egyetlen lelket sem hagy el, és egyet sem hagy magára, amíg a 

legkisebb remény lehet üdvösségéhez. Az ember elfordulhat Istentől, de 

Isten nem fordul el tőle. 

* 
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KIT SZERET LEGJOBBAN? 

A különleges Isten-ember kapcsolatok titkai 

Vannak a Bibliában olyan személyek, akikkel kapcsolatban a mai 

keresztények sokszor már-már irigykedve felsóhajtanak: „De jó nekik! 

Mennyire szerette őket az Isten!” – és nem lépünk tovább a terméketlen 

sóvárgásnál. Ezekben az esetekben közös, hogy a Mindenható különleges 

mértékben kifejezte irántuk érzett szeretetét, megbecsülését, akár szavak, 

akár csodálatos események formájában. Ha azonban megvizsgálunk 

néhány történetet ezek közül, fény derülhet több, bátorító és inspiráló 

titokra az Istennel való különleges kapcsolatok hátterét illetően. Ezekre 

vonatkozóan is megállapítható, hogy a Szentírás nagyon szűkszavú, 

sokszor csak a sorok között olvasva bányászhatjuk ki a legértékesebb 

aranyrögöket. 

Isten kedvencei 

1. ÉNÓKH 

 Élt pedig Járed százhatvankét esztendőt, és nemzette Énókhot. … 

Élt pedig Énókh hatvanöt esztendőt, és nemzette Methuséláht. És járt 

Énókh az Istennel, miután Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; 

és nemzett fiakat és leányokat. És Énókh egész életének ideje 

háromszázhatvanöt esztendő. És mivel Énókh Istennel járt; eltűnt, mert 

Isten magához vette. (1Mózes 5:18-24) 

 

 Mert belopództak olyan emberek, akik régen előre beírattak ezen 

ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordítják, 

és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust 

megtagadják. Ezekről is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a 

hetedik volt, mondván: Íme, eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy 

ítéletet tartson mindenki felett, és ítéletet tartson mindazok ellen, akik 

közöttük istentelenek, istentelenségük minden cselekedetéért, amelyet 

elvetemülten elkövettek, és minden kemény beszédért, amelyet az 

istentelen bűnösök szóltak ő ellene. Ezek zúgolódók, panaszkodók, a 



19 
 

maguk kívánságai szerint járók; szájuk kevélységet szól, haszonlesésből 

személyimádók. (Júdás 1:4.14-15) 

Énókkal kapcsolatban a legelső feltűnő dolog, hogy Istennel járt egész 

életében, utána pedig titokzatos módon eltűnt a Földről, mert az Úr 

fölemelte a mennybe. Ennek az égbevitelnek a körülményeiről semmit 

nem tudunk, nem kizárt, hogy hasonlított Illés mennyei szekéren történt 

elragadtatásához. Mindenesetre egy földi szerelem a mennyben nyert 

örök folytatást… Az elődeivel és utódaival összevetve igen rövid időt, 

mindössze három és fél évszázadot töltött itt, és ma azon huszonnégy 

„vén” közé sorolják, akik Isten mennyei trónja körül már most az 

emberiséget képviselik. Júdás apostol egy nagyon különös 

összefüggésben utal rá, mint prófétára: Énókh beszélt környezetének 

Jézus dicsőséges, második eljöveteléről, ami végső ítéletet jelent a 

romlott világ felett.  

De mit is jelent az együtt járás? Annyi bizonyos, nem lehetett akkoriban 

(sem) túl gyakori ez a jelenség, ha feljegyzésre, megörökítésre került. 

Ámós próféta tette fel a nagyon helyénvaló kérdést ezzel kapcsolatban: 

Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? (Ámós 

3:3) Az óhéber ’já’ad’ szó jelentése többek között: ’eljegyez’. Szoros, 

napi, összhangon, egymás folyamatos megismerésén alapuló közösséget 

jelent, amely az élet minden egyéb területére nézve meghatározó 

befolyást gyakorol. Mindenképpen egy intenzív és folyamatos 

kommunikáción alapuló kapcsolatot kell elképzelnünk, melyben 

kölcsönös a párbeszéd. Ráadásul mindez egy olyan környezetben, amely 

pusztulásába rohant: a következő fejezet már az özönvizet tárgyalja. 

Énókh nem csupán személyes életét érintően állt összhangban Isten 

szándékaival, de környezetének állapota is aggasztotta. Kérdései, 

aggodalmai válaszaként Isten látomásban oszthatta meg vele a mindenre 

gyógyírt jelentő megoldást. Ennek következményeként valószínű, hogy 

Noé előhírnökeként hirdetnie kellett a közelgő ítéletet. Minél közelebbi 

viszonyban áll valaki Istennel, annál nagyobb fájdalom számára látni az 

önzésbe, függőségekbe fulladt emberi roncsokat, annál inkább vágyik 
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számukra kiutat mutatni. Biztos, hogy Énókh életét az intenzív öröm és 

az intenzív fájdalom kettőssége jellemezte: öröm a Mindenhatóban és 

szenvedés a gonoszság következményei láttán. Végül az a döntése, hogy 

kezdetektől és folyamatosan Istent választotta, bőséges, emberi ésszel ki 

nem gondolható jutalommal járt.  

2. ÁBRAHÁM 

 Vajon Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből vált igazzá, 

amikor felvitte Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt 

munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetek által lett teljessé a 

hit; És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az 

Istennek, és tulajdoníttatott neki igazságul, és Isten barátjának 

neveztetett. (Jakab 2:21-23) 

 

 Azután felkelvén onnan azok a férfiak, Sodoma felé tartottak. 

Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. És mondta az Úr: 

Eltitkoljam-e Ábrahámtól, amit tenni akarok? Pedig Ábrahám nagy és 

hatalmas néppé lesz; és benne áldást nyer a föld minden nemzetsége. 

Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének 

ő utána, hogy megőrizzék az Úr útját, igazságot és törvényt téve, hogy 

beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólt felőle. Mondta azután az Úr: 

Mivelhogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivel 

az ő bűnük felettébb megnehezedett: Alámegyek azért és meglátom, vajon 

teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek vagy nem? 

tudni akarom. És elfordultak onnan a férfiak, és mentek Sodomába. 

Ábrahám pedig még az Úr előtt állt. És odament hozzá Ábrahám és 

mondta: Vajon elveszted az igazat is a gonosszal együtt?  

(1Mózes 18:16-19) 

 

Ábrahám különlegessége, hogy Isten őbenne örökre szóló áldás ígéretével 

ajándékozta meg a világot, amelyről Dávid kapcsán majd alább szó esik. 

Emellett azonban baráti viszonyba (!) került az Atyát képviselő Úrral, a 

Fiúval. Mégpedig hite miatt. A barátság ugyanis a két fél közötti 

rokonszenven, őszinteségen, igaz párbeszéden alapul, amelyben nemcsak 
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igazat mondanak, de hisznek is egymásnak a résztvevők. A döntő tényező 

tehát,  

 hogy remény híján is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, 

amint megmondatott. … És hitében erős lévén, nem gondolt saját, már 

elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére; 

az Isten ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt hitben, 

dicsőséget adva Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is 

teheti. Azért is tulajdoníttatott neki igazságul. (Róma 4:18-22)  

A hitet kifejező ’pisztisz’ szó egyúttal bizalmat is jelent, ami egy 

kapcsolat kibontakozásával párhuzamosan, fokozatosan bomlik ki és 

erősödik meg. Egyáltalán nem magától értetődő ugyanis a Sátán uralta 

Földön hinni Isten szavának, hiszen szó szerint született kételkedők 

vagyunk. Isten azonban kételyei ellenére sem vetette el Ábrahámot, 

hanem hitét a csillagos égbolthoz kötötte: ha a pátriárka feltekintett, 

mindig emlékeznie kellett a születendő fiúra, illetve utódai 

megszámlálhatatlan sokaságára. Küzdelem árán jutott el ő is, és minden 

halandó, a felismerésre: Isten minden szava igaz, minden tette hűségéből 

fakad. Ha ez megszilárdul bennünk, mint tudás, a barátságnak nem 

lesznek többé akadályai! Mindenesetre Ábrahám már azelőtt 

megerősödött az Úr hűségéről való bizonyosságában, mielőtt az ígéret 

gyermeke először felsírt volna. Ez az a hit, ami igazzá tette őt Isten 

szemében, ezért vált a hívők családjának fejévé. Hadd tegyük hozzá, 

Sára, az ő felesége is méltó társává fejlődött, mert az ő nevéhez fűződik a 

hit legszebb meghatározása: 

 … hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette (Zsidók 11:11)  

A barátság egyik sajátossága, hogy ügyeinket, nyomasztó gondjainkat is 

megosztjuk egymással: az Úr is elmondta Földre látogatásának szomorú 

célját vendéglátójának, akit nem hagyott hidegen a gonosz városok 

közelgő pusztulása. Ábrahám azonnal Isten igazságos, könyörületes 

jellemére hivatkozva kezdett alkudozni unokaöccse, Lót és családja 

életéért, és tudjuk a folytatásból, nem hiába. Az Úr gyönyörködik abban, 

ha saját irgalmasságát visszatükröződni látja az emberekben, akik 

barátaivá lettek.  
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Ez a baráti kapcsolat is továbbfejlődött, olyan szintre, hogy Isten az egész 

világegyetem elé merte tárni Ábrahám hitét, amikor az ígéret 

gyermekének feláldozására kérte tőle. Azt kellett volna Isten földi 

barátjának saját kezűleg megölnie, akire évtizedekig várakozott. De azért 

nem lett engedetlen vagy öngyilkos, mert emlékezett és bízott Isten 

hűségében:  

 Úgy gondolkodott, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, 

miért is őt [ti. a fiát, Izsákot] példaképpen visszanyerte. (Zsidók 11:18) 

Ábrahám hűsége révén sokkal többet nyert, mint remélhette: nemcsak 

megkímélhette fiát, de megérthette, megláthatta az eljövendő megváltás 

lényegét. Jézus erre utalt a zsidókkal folytatott vitájában:  

 Ábrahám, a ti atyátok, örvendezett, hogy meglátja az én napomat, 

látta is, és örült. (János 8:56) 

Az a bizonyos nap, amire Jézus utalt, a kereszt felállításának napja, az 

igazi áldozati bárány vérehullásának napja volt, az emberiség 

szabadulásának napja. Az az Úr, aki Mamré tölgyesében beszélgetett 

Ábrahámmal, megmutatta neki önmagát, mint töviskoronázott, 

megcsúfolt királyt, aki teljes elhagyatottsága ellenére győzni tudott – 

egykori és jövendőbeli barátai érdekében… 

3. MÓZES 

 És mikor Mózes bement a sátorba, felhőoszlop szállt alá, és 

megállt a sátor ajtajában, és beszélt Mózessel. És látta az egész nép, hogy 

a felhőoszlop a sátor ajtajánál áll, és felkelt az egész nép, és ki-ki 

meghajolt az ő sátrának ajtajában. Az Úr pedig beszélt Mózessel színről 

színre, amint szokott ember szólni barátjával; és mikor Mózes a táborba 

visszatért, az ő szolgája az ifjú Józsué, Núnnak fia, nem távozott el a 

sátorból. És mondta Mózes az Úrnak: Lásd, te azt mondod nekem, vidd el 

ezt a népet, de nem mutattad meg nekem kit küldesz velem; pedig azt 

mondtad nekem: név szerint ismerlek téged, és kedvet találtál szemeim 

előtt. Most azért, ha kedvet találtam szemeid előtt, mutasd meg nekem a 

te útadat, hogy ismerjelek meg téged, hogy kedvet találhassak előtted. És 

gondold meg, hogy e nép a te néped. És mondta az Úr: Az én orcám 

menjen veletek, hogy megnyugtassalak? Mondta neki Mózes: Ha a te 
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orcád nem jár velünk, ne vigyél ki minket innen. Mert miről ismerhetjük 

meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról, ha velünk 

jársz? Így vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped minden néptől, 

amely e földnek színén van. Mondta azért az Úr Mózesnek: Megteszem 

ezt is, amit kívántál; mert kedvet [kegyelem, kedvezés, jóindulat, 

elfogadás] találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged.  

(2Mózes 33:9-14) 

 

 Mindjárt mondta azért az Úr Mózesnek, Áronnak és Mirjamnak: 

Menjetek ki ti hárman a gyülekezet sátrába; és kimentek ők hárman. 

Akkor leszállt az Úr felhőoszlopban, és megállt a sátor nyílásánál; és 

szólította Áront és Mirjamot, és kimentek mindketten. És mondta: 

Halljátok meg most az én beszédemet: Ha valaki az Úr prófétája 

közöttetek, én megjelenek annak látomásban, vagy álomban szólok azzal. 

Nem így az én szolgámmal, Mózessel, aki az én egész házamban hűséges. 

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

beszédek által, hanem az Úr hasonlatosságát látja. Miért nem féltetek 

hát szólni az én szolgám ellen, Mózes ellen? És felgyulladt az Úr haragja 

ő reájuk, és elment. (4Mózes 12:5-9) 

 

 És mondta Mózes: Kérlek, mutasd meg nekem a te dicsőségedet! 

És mondta az Úr: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te arcod előtt 

menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, akin 

könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek! Arcomat azonban, 

mondta, nem láthatod; mert nem láthat engem ember, élve. És mondta az 

Úr: Íme, van hely én nálam; állj a kősziklára! És mikor átmegy előtted az 

én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak téged, és kezemmel 

betakarlak téged, míg átvonulok. Azután kezemet elveszem rólad, és 

hátulról meglátsz engem, de arcomat nem láthatod. (2Mózes 33:15-23) 

Mózes is azon kitüntetett emberek közé tartozott, akiről Isten ugyancsak 

kijelentette, hogy baráti módon, közvetlenül tartja vele a kapcsolatot. Ez a 

megtisztelő barátság Mózest minden tekintetben feltétlen 

engedelmességre indította. Hosszú szolgálata alatt, tudjuk, egyetlen 

esetben nem pontosan Isten parancsa szerint járt el. Ugyanakkor 

„függővé” vált: egyre többet akart Istenből, nem elégedett meg azzal, ami 
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már így is messze meghaladta kortársai istentapasztalatát, saját szemével 

akarta látni dicsőségét, állandó vezetésére, közelségére vágyott. 

Kevésnek ítélte addigi ismereteit az Úrral kapcsolatban. Hívására hátat 

fordított kényelmes egyiptomi életének, a trónnak, és egész lényével a 

menny ura felé fordult, majd ezen az úton következetesen egyre 

magasabbra hágott – és tudjuk, halálát követően valóban eljutott ő is 

Énókh társaságába.  

Azonban nagyon érdekes, sőt, megható, ahogyan Isten Mózes kéréseire 

válaszolt: nem háborodott fel telhetetlenségén, nem rótta meg 

pimaszságáért, nem utasította el sértődötten, ellenkezőleg: gyönyörködött 

barátjában, kinyilvánította iránta érzett szeretetét, és csodálatos 

tapasztalatok révén osztotta meg vele önmagát. Halandó számára 

elviselhető keretek közé szorította dicsősége fényét, oltalmat kínált saját, 

megsemmisítő jelenléte ellen… Megvalósult a lehetetlen, ha csak 

pillanatokra is: az ember Isten háta mögé került!  

4. DÁVID 

 Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az ő népe 

fölé fejedelemül rendelt, mert te nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt 

neked. (1Sámuel 13:14) 

 

 Azután pedig királyt kértek maguknak, és adta nekik az Isten Sault, 

a Kis fiát, a Benjamin nemzetségéből való férfiút negyven esztendeig. És 

mikor őt elvetette, támasztotta nekik Dávidot királyul; kiről bizonyságot 

is tett: Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, ki 

minden akaratomat véghez viszi. Utódai közül támasztott Isten, ígérete 

szerint, Izráelnek szabadítót, Jézust; (Cselekedetek 13:21-23) 

Dávidnak már a neve is különleges, azt jelenti: ’szeretett, dédelgetett’. 

Rímel Isten ezer évvel későbbi szavaira, amelyeket Jézussal kapcsolatban 

többször is mondott: „Ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm.” 

(Máté 17:5) Sok tekintetben valóban a Megváltó előképe volt, többek 

között, mint jó pásztor, majd, mint jó király. Talán vele kapcsolatban 

legkönnyebb a helyzetünk, mivel számtalan zsoltár szerzője, s ezek 

bepillantást engednek a titokba, miért is tekinthette őt Isten saját szíve 
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szerint való férfinak. Tömören fogalmazva Isten szerelmese volt, és 

ennek már fiatal korától fogva számtalan jelét adta. Ennek egyik korai 

példája, amikor az Úr neve védelmében kiállt Góliát ellen. Később, már 

Izrael királyaként, amikor a szövetség ládájának érkezése feletti 

örömében teljes erejéből táncolt. De ami talán a legfőbb, hogy túlnyomó 

részben Istent kérdezte útjai, döntései előtt, és hallgatott a mennyből 

érkező parancsokra, tanácsokra, mert bízott abban, hogy Isten nem engedi 

őt bizalmában megszégyenülni. (Amikor nem így cselekedett, valóban 

szégyen és tragédia következett.)  

A természet szépsége, fensége mindig azok teremtőjére irányította 

tekintetét: 

 Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját; a holdat és a 

csillagokat, amelyeket teremtettél: Micsoda az ember, mondom, hogy 

megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?  

(Zsoltár 8:4-5) 

 Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden 

seregük.Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a 

hullámokat. (Zsoltár 33:6-7) 

Dávid az, aki leplezetlenül kifejezte Isten iránti odaadását, vágyódását, 

teljes lényével, minden percben az Úrral akart lenni, vele akart 

összhangban élni: 

 Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem 

rendülök. Azért örül az én szívem és örvendez az én lelkem; testem is 

biztonságban lakik. Mert nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, 

hogy a te szented rothadást lásson. Te tanítasz engem az élet ösvényére, 

teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. 

(Zsoltár 16:8-11) 

 Én igazságban nézem a te arcodat, megelégszem a te 

ábrázatoddal, amikor felébredek. (Zsoltár 17:15) 

 Az Úr szolgájától, Dávidtól, aki az Úrhoz ez ének szavait azon a 

napon mondotta, amelyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének 

kezéből, és a Saul kezéből. És mondta: Szeretlek Uram, én erősségem! Az 
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Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kősziklám, 

ő benne bízom: az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem.  

(Zsoltár 18:2-3) 

Nála mélyebben talán senki nem élte át a bűnbánat gyötrelmét, fájdalmát, 

az Istennek okozott bánatot, az önvád keserűségét: 

 Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; 

irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet! Egészen 

moss ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki 

engem; Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem 

forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te 

szemeid előtt… (Zsoltár 51:3-6) 

Zsoltárai révén a maga korának legnagyobb evangélistája volt, aki a 

Messiásra vonatkozó jövendöléseket is megörökíthette. Végső soron 

Dávid szívének legnagyobb kincse Isten volt, és ezt nem szégyellte 

megosztani a világgal:  

 Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden 

csodatételedet. Örülök és örvendezem benned, zengem, ó Magasságos, a 

te nevedet. (Zsoltár 9: 2-3) 

 

5. DÁNIEL 

 Én még az imádságot mondtam, amikor ama férfiú, Gábriel, akit 

előbb a látomásban láttam, sebesen repülve megérintett engem az esti 

áldozat idején. És értésemre adta, és szólt nekem: Dániel, most jöttem ki, 

hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és 

én eljöttem, hogy megjelentsem; mert te kedves vagy: vedd eszedbe azért 

a szózatot, és értsd meg a látomást! (Dániel 9:21-23) 

Dániel, a fiatalon babiloni fogságba hurcolt későbbi próféta szívből jövő 

könyörgése közepette kapta ezt a megerősítő visszajelzést Istentől: 

kérdéseire, aggodalmaira személyre szabott választ küldött neki a menny 

és föld ura! Sőt, sokkal többet kapott, mint amit kérni remélt. Először is 

megtudhatta, hogy Isten megbecsült, szeretett, számon tartott gyermeke. 

Annak ellenére, hogy a száműzetés Izraelre kirótt büntetés volt, az Úr 

figyelt a foglyokra, kitüntette őket különleges kegyelmével, hűségük 
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drága volt szemében. Másrészt Isten nemcsak akkori helyzetükre 

vonatkozóan, de a történelem egészére nézve életbevágóan fontos 

kijelentéseket osztott meg vele.  Sőt, a megértésben is segítségére sietett, 

épp a fent említett jelenetben küldte el hozzá angyalát a magyarázattal. 

Mindaz, amit Dániel, mint Isten kedves gyermeke lejegyzett, az utolsó 

pillanatokig iránytűként szolgálhat az emberiség számára Jézus 

visszajövetele előtt.  

 

6. LÁZÁR 

 Küldtek azért a testvérek ő hozzá, mondván: Uram, íme, akit 

szeretsz, beteg. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, mondta: Ez a betegség 

nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőíttessék általa 

az Istennek Fia. Szerette pedig Jézus Mártát és annak nővérét, és 

Lázárt. … Ezután monda nekik: Lázár, a mi barátunk, elaludt; de 

elmegyek, hogy felköltsem őt. (János 11:5.11) 

Az újszövetségi példák közül kiemelkedik Lázár, akivel kapcsolatban 

János feljegyezte, hogy Jézus különösképpen kötődött hozzá és 

nővéreihez. Ha minden idevonatkozó részletet elolvasunk, láthatjuk, hogy 

bethániai otthonuk egyben Jézus otthona is lett. Gyakran megszállt náluk, 

fekhelyet, ételt, nyugalmat, szerető és nyitott szíveket, meghallgatásra 

való készséget és hitet talált körükben, mint üldözött galileai próféta. Ők 

felismerték benne Isten egyszülött Fiát, és így is bántak vele. E barátság 

folyományaként kiállták a legnagyobb hitpróbát is: Lázár betegségét, 

haldoklását és halálát – végül meglátták az egyik legnagyobb csodát, amit 

Isten bizalmuk alapján megtehetett Jézus halála előtt. A bizalom bizalmat 

szül, amely megtartó hídként ível át a megpróbáltatások mély szakadékai 

fölött is.  

7. JÁNOS 

 A tanítványok ekkor egymásra tekintettek bizonytalankodva, hogy 

kiről beszél. Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus keblén nyugodott, 

akit szeretett Jézus. Intett azért neki Simon Péter, hogy tudja meg, ki az, 

akiről szól? Az pedig a Jézus keblére hajolva, megkérdezte: Uram, ki az? 

(János 13:21-23) 
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 Péter pedig megfordulva látta, hogy követi az a tanítvány, akit 

Jézus szeretett, aki nyugodott is ama vacsora közben az ő keblén és 

mondta: Uram! ki az, aki elárul téged? Őt látva Péter, mondta Jézusnak: 

Uram, ő vele mi lesz? Mondta neki Jézus: Ha azt akarom, hogy ő 

megmaradjon, amíg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem! Kiment 

azért e beszéd a testvérek közé, hogy az a tanítvány nem hal meg: pedig 

Jézus nem mondta neki, hogy nem hal meg; hanem: Ha akarom, hogy ő 

megmaradjon, amíg eljövök, mi közöd hozzá? (János 21:21-23) 

Utolsóként emlékezzünk meg a szeretett tanítványról, aki a tizenkettő 

közül a legbizalmasabb közösségig merészkedett Jézus Krisztussal való 

kapcsolatában. Lelkileg és fizikailag egyaránt a legszorosabb közelségre 

vágyakozott és ezt ki is nyilvánította. Jézus pedig nem viselkedett 

elutasítóan e gyöngédséggel szemben. Ennek hatására János a szeretet 

rendíthetetlen apostolává vált, akinek Krisztus, Dánielhez hasonlóan a 

megváltás megannyi titkát felfedte, s ennek nyomán született a Biblia 

utolsó, Jelenések könyve címen ismert irata. 

Kit szeret Isten legjobban? 

A fenti személyek esetében mindenképpen mutatkoznak bizonyos közös 

jellemzők. Semmiképpen nem merev, formális vallásoskodásról van szó, 

hanem személyes kapcsolatokról, amelyeket emberi oldalról két 

alapvonás jellemez:  

Egyrészt odaadó, gyermeki viszony, amely Isten iránti mély bizalmon 

alapul és engedelmességben fejeződik ki. Ez a hozzáállás túllépett már a 

csecsemőkor mohó önzésén, aki mindig csak saját éhségével, egyéb 

szükségleteivel van elfoglalva. Tudja, hogy ebben a kapcsolatban 

mindent megkap, amire valóban szüksége van, és tudja, hogy az 

engedelmesség nem korlátozás, hanem a szabadság megélése. 

Másrészt hitben érett vagy folyamatosan érő férfikor, amely készséges 

átérezni Isten gondjait, az Úr ügyeit, készséges feladatot, szerepet vállalni 

az Atya terveiben – hit által, de isteni erővel. Tehát folyamatos 

vágyakozás a közelségre, az együttlétre, bátorság a kérésekhez, 

kérdésekhez, merészség és kitartás Isten ostromához, a szív együtt 

dobbanása Isten szívével, teljes őszinteség és kitárulkozás az Úr előtt, 
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ugyanakkor készség és hajlandóság meghallgatni a menny Urát, majd 

beilleszkedni terveibe. A lehető legteljesebb vágyakozás és önátadás felé 

törekedett mindegyikük. Megnyíltak Isten szeretete előtt, és utána még 

többre vágyakoztak belőle.  

Mindazonáltal e bibliai alakok történetei nyomán joggal gondolhatjuk, 

hogy Istennek időről-időre voltak kivételezettjei, kedvencei. Mi állhat 

ennek hátterében? A helyes válasz megtaláláshoz természetesen a 

Szentírás egészét figyelembe kell vennünk. Amit elöljáróban 

leszögezhetünk: Isten nem azért szerette őket, mert hibátlanok voltak. A 

fent említett férfiak közül Mózes és közvetve Dávid is gyilkossá vált. 

Ábrahám nemcsak kinevette Istent egy alkalommal, de önös félelemtől 

vezérelve kiszolgáltatta feleségét egy pogány királynak. Még János, a 

szeretett is elaludt az Olajfák hegyén a vért izzadó Jézus mellett, majd 

elfutott, nehogy őt is elfogják. Tehát nem tökéletességük miatt lettek az 

Úr barátaivá! 

Isten keres 

 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő fiát adta, hogy ha 

valaki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3:16) 

 Isten letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e 

értelmes, Istent kereső? (Zsoltár 53:3) 

 Mert az Úr szemei áttekintik a Földet, hogy hatalmát megmutassa 

azoknak, akik teljes szívvel ragaszkodnak hozzá. (2Krónika 16:9) 

A megváltásnak nevezett teljes szabadítás kivétel nélkül minden földi 

ember számára elérhető és megélhető valóság. Isten mindenki számára 

megnyitotta az utat vissza a mennybe. Azonban ennek ellenére keresnie 

kell azokat, akik fogékonyak az általa felkínált szeretetre és megoldásra. 

Ő minden esetre alig várja, hogy találjon utána vágyakozó és 

megelégíthető emberi szíveket. Olyanokat keres, akik hajlandók mindent 

kockára tenni a vele való kapcsolatért. 

Közelséged jó nekem 

 Isten közelsége oly igen jó nekem! Az Úr Istenbe vetem 

reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. (Zsoltár 73:28) 
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 Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogysem ezer másutt; inkább 

akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosz 

sátrában! Mert nap és pajzs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ad az 

Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek Ura! 

Boldog ember az, aki bízik benned. (Zsoltár 84:11-13) 

Az egyik kulcsmozzanat az isteni megkeresésre adott emberi válasz. 

Ebben különbözött a hét kiemelt férfiú kortársaitól: meghallották, majd 

értékelték magukban az Úr kereső szavát, és igent mondtak rá. A 

legtöbbre értékelték az általuk addig megélt pozitív események közül: 

végleges és végzetes vonzódással válaszoltak Isten közeledésére. 

Átengedték magukat az Úr szerelme vonzásának, és ezt később nem 

bánták meg soha.  

Megismertük és elhittük 

De még ez sem elég, még innen is van tovább: János apostol megértett 

egy lényeges vonatkozást. 

 És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való 

szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben 

marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, 

hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk 

mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi 

a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett 

teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket! 

(1János 4:16-19) 

 Az Isten Fia eljött és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük 

az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban 

vagyunk. (1János 5:20) 

A kételkedő embernek meg kell ismerkednie a félelmetes, mindenható 

Istennel. El kell hinnie szeretetteljes viszonyulását, meg kell tapasztalnia 

az atyai gondoskodás valóságát. Át kell verekednie magát saját 

előítéletei, a környezete kételyei, kora vallásának akadályai, saját 

személyisége gyengeségei tengerén. Pál apostol is azért könyörög többek 

között, hogy keresztény testvérei megismerhessék Isten jóságának 

mélységét és magasságát, szélességét és hosszúságát – azaz 
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határtalanságát. Ezt távolról, távcsövön keresztül nem lehet. Közel kell 

menni, egészen az egyesülésig… Az igazán megismert Isten válik igazán 

szerethető és egyben személyesen szerető Istenné számunkra. Végső 

soron azt mondhatjuk, hogy Isten azt tudja szeretni, aki hagyja magát 

szeretni, aki viszonozza ősidők óta fennálló szeretetét. Azt az embert 

tudja megközelíteni és ajándékaival elhalmozni, aki feléje fordul, figyel 

rá és enged szavainak, majd pedig egy életen át igyekszik megismerni Őt. 

De mink lesz nekünk?! 

Jó, jó, ez mind szép, de rég volt! A ma embere is megismételheti Péter 

sóvárgó kérdését olyan értelemben, hogy mit kapunk mi itt és most Isten 

közelségéből? Azonban helyesebb úgy kérdezni: mink van nekünk? 

Ugyanis János apostolt és Lázárt leszámítva valamennyien, Énókh, 

Ábrahám, Mózes, Dávid és Dániel irigyelnék a pünkösd utáni korok hívő 

gyermekeit. Ők ugyanis csak töredékes ismeretekkel és tapasztalatokkal 

rendelkeztek hőn szeretett Istenük felől: bárányt áldoztak, sátrat állítottak, 

hegyre másztak, Jeruzsálem felé fordulva imádkoztak, hogy 

találkozzanak valami módon az Úrral. Mózest még gyöngéden meg is 

kérdezte: Arcom menjen veletek, hogy megnyugtassalak? Isten arca, Jézus 

Krisztus azonban kétezer éve elérhetővé vált minden őszintén Istent 

kereső ember számára, és Őbenne új szintre emelkedett az Isten-ember 

viszony:   

 Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én 

szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki 

életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat teszitek, 

amiket én parancsolok nektek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak; 

mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig 

barátaimnak mondtalak; mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, 

tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én 

választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és 

gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit 

kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. (János 15:12-16) 

Minden kereszténynek, aki befogadja Krisztust az életébe, aki 

szövetségre lép vele a víz és a szellem fürdője által, az Isten élő 
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templomává, Jézus személyes barátjává lesz, akivel Ő szíve legbenső 

gondolatait megoszthatja, és aki ígérete szerint velünk marad a világ 

végezetéig. Ha szeretnél Isten kedvence lenni, bátran megteheted! Régóta 

vár, hogy elfoglald a neked készített helyet! Az egyesülés pillanatától 

fogva szellemi értelemben állandó társsá válik, aki mindig ott van: 

fájdalomban, próbában, háborúban és örömben egyaránt. Ha pedig eljön 

az a nap, amikor Krisztus fizikailag is visszatér, ugyanazt megélheted, 

amit annak idején Énókh: az Úr magához emel és ezután örökké az Úrral 

leszünk.  

De addig is:  

 ne feledjünk naponta vele járni, mint Énókh;  

 ne feledjük elhinni minden ígéretét, mint Ábrahám;  

 ne feledjük keresni arcát és dicsőségét nap mint nap, miként 

Mózes;  

 ne feledjük olyan szenvedélyesen áldani és magasztalni Őt, 

ahogyan Dávid tette,  

 ne feledjük olyan állhatatosan kutatni szavát, mint Dániel;  

 ne feledjük minden nap az asztalfőre ültetni, mint Lázár;  

 és ne feledjük olyan nyíltan és szenvedélyesen szeretni, mint János.   

 

Ha állandóan remény és kétség között hullámzik az életünk, Krisztust 

szomorítjuk meg. Hiszen oly félreérthetetlenül bizonyítja szeretetét. 

Krisztus szeretete az övéi iránt éppolyan erős, mint amilyen gyengéd. 

Erősebb, mint a halál, mert Ő meghalt, hogy megszerezze számunkra az 

üdvösség lehetőségét és eggyé tegyen bennünket önmagával, 

csodálatosan és örökre eggyé. És őbenne nincs változásnak árnyéka – Ő 

tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. (E.G. White) 
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KIT SZERETSZ LEGJOBBAN? 

- Mama, ugye, engem szeretsz legjobban? – kérdezte kisebbik fiam és két 

karjával átfonta a nyakamat. Fejét ölembe hajtva, mosolyogva nézett fel 

rám, arcán megjelentek a kis gödröcskék. Hatalmas, fekete szemeit sűrű 

pillák árnyékolták, bármelyik lány megirigyelhetné érte. Mi feleljek neki? 

Kit szeretek leginkább négy gyermekünk közül? Az aranyszőke 

nagylányt, aki szorgalmas, kedves, s aki körül már csapatostul 

legyeskednek a fiúk? B…zst, a tehetséges komikust, aki egyben oboista 

és természetbúvár, a gombák, rovarok kiváló szakértője? B..st, a 

talpraesett műszaki szakembert és lelkiismeretes állatgondozót? N…t – 

az ikrek közül a fiatalabbat -, a sötétszőke, törékeny rajzművészt, lovak 

és macskák szerelmesét?  

Sóhajtottam egyet. – Mondd meg nekem, melyik gyümölcsöt szereted a 

legjobban: a dinnyét, az őszibarackot, a cseresznyét vagy a szőlőt? – Csak 

ezek közül szabad választani? – Igen, csak ezek közül – bólogattam 

komolyan. Összeráncolta homlokát, arcocskája megnyúlt, csak a szeme 

nevetett továbbra is. Hajammal függönyt vont maga köré. – 

Gondolkodom, mami. – Én is eltöprengtem.  

Eszembe jutott a szétszaggatott, vérrel átitatott, cifra köntös: Józsefé volt, 

Jákób legkedvesebb fiáé. Érdekes módon maga Jákób, a szelíd és 

engedelmes fiú az édesanyja, Rebeka kedvence volt – szemben a 

bátyjával, Ézsauval, akit apjuk, Izsák szeretett jobban, mert szája íze 

szerint volt a vad, amit készített. Különös, hogy Jákób nem tanult abból a 

szörnyű, fájdalmas helyzetből, amelybe végső soron anyja kivételezése 

sodorta: a csellel kicsikart áldás után egész élete bujdosás, fáradtság, 

veszedelem volt; ráadásul Rebeka sem láthatta őt többet. Ennek ellenére 

Jákób – a szülei által mutatott példát követve - nyíltan kivételezett a 

Rákhel-arcú fiúval: gyönyörű felsőruhát készíttetett neki, s ezzel elárulta 

magát: igazi szerelmétől született gyermekét jóval többre becsülte, mint 

Lea vad fiait; Rúben, Gád, Simeon, Júda és a többiek mit sem számítanak 

szemében kedvence mellett. S ez a nyílt megkülönböztetés 

törvényszerűen megbosszulta magát: bátyjaiban féktelen düh, gyilkos 
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indulat ébredt Józseffel szemben, s amikor alkalom adódott, majdnem 

megölték. Hiába könyörgött a kút mélyéről kegyelemért, féltékenységtől 

megkeseredett szívük képtelen volt megindulni rimánkodásán. Akár 

testvérük élete árán is szerették volna apjuk szeretetét megnyerni, 

felkelteni maguk iránt. Ez természetesen – József vélt halála után – még 

kevésbé sikerülhetett. Ki volt a hibás ebben a szerencsétlen helyzetben? 

Az álomlátó, elbizakodott gyermek, aki dicsekedett és árulkodott, hiszen 

Jákób magatartása erre bátorította? A nyers haragtól fűtött fiatalemberek, 

akik szeretetet akartak kicsikarni atyjukból? Vagy az apa, aki elvesztett 

kedvese iránti szerelmét egyedül fiára öntötte, és leplezetlenül kimutatta, 

hogy minden gyermekénél jobban ragaszkodik hozzá? Eszembe jutott 

Dávid, és számtalan fia közül a legszebb, Absolon. A király – saját nagy 

bűne után – elnézte neki a testvérgyilkosságot, s amikor a fiú mint 

trónbitorló saját apja üldözésére indult, a király még akkor is Absolon, a 

lázadó kedvenc életét féltette, szemben hozzá hűséges embereivel, akik 

mélyen megbántódtak ekkora elfogultság láttán – olyannyira, hogy kis 

híján zendülés tört ki. Használt ezeknek a kedvenceknek a 

megkülönböztető bánásmód? Használ-e a kivételező szülőnek, a családi 

békének, ha valaki elvakultan szereti egyik gyermekét, a többi rovására? 

Végül eszembe jutott ama Szerelmes, az Atya Egyszülöttje, aki Isten társa 

volt, mint kézműves, akit maga mellé ültetett a trónra, akiben lakozik az 

istenségnek egész teljessége, s akiben szüntelenül gyönyörködött. Mit tett 

az Atya azzal, akit mindenek fölé magasztalt? Őt mindnyájunkért 

odaadta: elküldte gonosz teremtményei közé, akik a legkegyetlenebb 

halálba taszították. Isten odaadta értünk és nekünk Egyetlenét, a 

Kedvencét, hogy a tőle eltávolodott embereknek bebizonyítsa: annyira 

szeret minket, hogy a Legkedvesebbet is kész feláldozni értünk! S ama 

Kedvesben most mi is Atya jobbján ülünk. Kikutathatatlan, változhatatlan 

szeretet, amely időlegesen átkot hozott ugyan a szeretett Fiú fejére, 

végkimenetelét illetően azonban békét és boldogságot teremt nemcsak az 

emberi szívekben, de az egész világegyetemben is… 
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Voltak-e magának Jézusnak kedvencei földi élete során? Azzal vádolták, 

hogy vámszedők, bűnösök, paráznák barátja, holott szívesen leült a 

farizeusok, írástudók asztalához is, ha meghívták. János apostol azt írja 

magáról, hogy őt a Mester különösképpen szerette, hiszen keblére 

hajthatta fejét. Ugyanakkor Jézus – egy szolga munkáját végezve – 

minden tanítványa lábát megmosta. Júdásét is, akinek szívében jól látta a 

sötét szándékot. Barátjának szólította őt, még árulása pillanatában is, 

hogy eltántorítsa a végzetes lépéstől.  

Tulajdonképpen nagyon érdekes az isteni „kivételezés” logikája: az Atya 

felhozza napját jókra és gonoszokra egyaránt, vagyis szeretete árad, mint 

a napfény, válogatás nélkül mindenkire. Annak jut belőle több, aki többet 

igényel belőle, aki érzi, tudja, hogy nem képes nélküle élni. A 

„kiválasztottak” valójában csak válaszolnak az isteni szeretet 

késztetéseire és egyre mélyebben kötődnek Atyjukhoz. Mindenki lehet 

„Isten fia”, ama szeretett, egyetlen Fiúban – mintha egyedül élne a 

bolygón. 

Mit is jelent jól szeretni valakit? Segíteni az illetőt a tökéletes jellem 

kialakításában. Akkor teszek-e jót a gyermekemmel, ha mindent 

megengedek neki, s ezzel megerősítem abban, hogy neki minden jár, mert 

– a reklámok szerint is – „megérdemli”, hiszen ő a fogyasztói társadalom 

csúcsa? Vagy állíthatok elé korlátokat is, lelki és testi egészsége 

megóvása érdekében? Az igazi szeretetben legalább annyi a bölcsesség, 

mint az érzelem és a meleg ragaszkodás. Éppen ezért nem mindig könnyű 

feladat, mert következetességet követel, nem pedig a pillanat szülte 

felindulást és meggondolatlan engedékenységet. Jól szeretni művészet, az 

isteni adományok egyik legnagyobbika; céljában is különbözik a 

kedvencekhez való, majomszeretetre emlékeztető ragaszkodástól. Utóbbi 

mögött majdnem mindig ott rejlik az effajta szeretetet gyakorló 

személyiség valamilyen hiánya, fogyatékossága: nem mindig tudatosan, 

de kegyeivel magához láncolja a szeretet kitüntetett tárgyát, annak 

érdekében, hogy az ő hiányait valamilyen úton – viszonzásként betöltse. 

Azonban legtöbb esetben csalódás, kudarc a vége, hiszen a torz módon 

szeretett fiatal torz felnőtté növekszik, aki saját szükségleteire 
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összpontosít, és gátlástalanul kihasználja azt, akinek annyi mindent 

köszönhet.  

A bölcs szeretet az olyan nemes jellemvonások kimunkálásán fáradozik, 

mint az önzetlenség, alázat, szelídség, jóság, hűség, mértékletesség. Ezt 

pedig lehetetlen cifra ruhákkal és a rosszat elnéző nagyvonalúsággal 

elérni. Noha feltétlen szeretet, amely a szükségletek mértékének, 

minőségének megfelelően nyilvánul meg, de soha nem adja fel az igazság 

elveit. Áradó jóság, amely észrevétlenül terelget és gyöngéden vezet; nem 

a negatív vonásokat erősíti, hanem gátat szab a rossznak. De jó volna így 

szeretni… 

- Mami! – B…i kikukkantott a hajfüggöny mögül – Nem tudok 

választani! – No, de mégis, melyik a kedvenced? – próbáltam választásra 

bírni. A fejét ingatta: - Nem tudom megmondani. Szeretem a dinnyét, 

őszibarackot, a cseresznyét és a szőlőt is. – Látod, kicsim, mindegyik 

máskor érik, más a színe, az illata, az íze, mégis mindegyik édes és 

finom. Éppen ezért én sem tudok választani közületek: szeretem E…t, 

B…zst, B…st és N…t, mindenkit máshogy, mégis egyformán – és 

megsimogattam barna haját. 

(Megjelent 2003-ban a Nyitott szemmel c. magazinban) 

 

Amikor hit által ragadjuk meg az ő erejét, ő csodálatosan megváltoztatja 

a legreménytelenebb és legcsüggesztőbb kilátásokat is. Mindezt pedig 

neve dicsőségére teszi. Isten felszólítja az ő hűséges gyermekeit, akik 

hisznek benne, hogy szóljanak a bátorságról a hit és remény nélkül 

élőknek. (E. G. White) 

 


