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EGY ÁLLANDÓ HIÁNYSZAKMA 

avagy a legbiztosabb állás 

A munka 

A munka az ember életének egyik legfontosabb, az idő nagy részét 

felemésztő vonatkozása: a munkanélküliség az egyik legnagyobb, 

állandó fenyegetés; vagy, ha valakit már érint, akkor a legnagyobb 

nyomorúság és szégyen. Sokan a munkájuk alapján ítélik meg 

embertársaikat, de saját magukat is. És egyáltalán, korunkban egyre több 

vita folyik a munka minőségéről, értelméről, változásairól. Manapság, az 

automatizáció és a digitalizáció következtében rengeteg, korábban 

nélkülözhetetlen szakma szűnik meg, alakul át. Érdekes és 

megfontolandó gondolatokat vet föl David Graeber (1961-2020) 

anarchista antropológus, a London School of Economics professzora a 

Bullshit Jobs: A Theory1 című könyvében. Az angol ’bullshit’ szó azt 

jelenti: ’hülyeség, marhaság’. Egyik előadásában hallhatjuk, pontosan 

mit ért e fogalom alatt: olyan munkát, melynek létjogosultságát titokban, 

legbelül az adott munkát végző személy sem tudja igazolni, mégis 

mímelnie kell, hogy van értelme – és ettől bullshit, azaz marhaság az 

egész.2 Mindkét véglet, a munka hiánya vagy a „felesleges” munkakör 

betöltése ugyanazt eredményezi: folyománya a kiégés, az állandó 

fáradtságérzet, az önbecsülés zuhanórepülése és veszélyes függőségek 

kialakulása. Érdemes feltenni a kérdést: mi magunk hogyan látjuk saját 

helyzetünket, saját munkánkat? Tudjuk-e meggyőződéssel, szenvedéllyel 

végezni? Esetleg átkozott taposómalomnak tűnik? Graeber szerint „a 

legtöbb ember tényleg szeretné azt hinni, hogy hozzájárul a világhoz 

valamilyen módon, és ha ezt megtagadják tőlük, megőrülnek vagy 

csendben nyomorúságossá válnak”. Egyik meglátása szerint – ami 

egyben témánk felvezetése is – a „gondoskodó osztály” forradalmára van 

szükség. Ez alatt többek között a tanárok, szociális munkások, családon 

belüli gyermeknevelők, jótékonysági munkákat végzők stb. körét érti. 

                                                           
1 GRAEBER, David: Bullshit munkák. – Budapest: Typotex, 2020. – 340 p. 
2 https://www.youtube.com/watch?v=XIctCDYv7Yg 
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Azokat, akik gyakran önkéntesen, alulfizetetten, megbecsülés híján 

végzik mindennapi tevékenységüket. Őket kellene szerinte 

megbecsültebb, megfizetettebb „helyzetbe hozni”. Szinte sugallja, hogy 

melyek a legtöbb értelmet és járulékos örömöt felmutató feladatkörök… 

E rövid, gondolkodásra serkentő bevezető után egy olyan, a legjobb 

értelemben vett „gondoskodás” kategóriájába tartozó munkakörről lesz 

szó, amely kétezer éve hiányszakma a Földön – de nem fizikai, hanem 

szellemi síkon. A mai napig sok millió állás betöltetlen, pedig senki nem 

helyezett még kilátásba nagyobb bért és prémiumot, mint az alábbiakban 

közzétett hirdetés feladója. 

Az álláshirdetés 

A következőkben Isten meghívása hangzik: arra kéri gyermekeit, akik a 

sötétség hatalmából átléptek a mennyei királyság fennhatósága alá, és 

akiknek nevei fel vannak írva az élet könyvében, hogy legyenek 

munkatársaivá. Az igék látszólag mezőgazdasági idénymunkáról, 

szőlőművelésről, gabonaaratásról beszélnek – de a mögöttes valóság az 

emberszívek meghódítása az evangélium örömhíre, Isten szeretetereje 

által. Az Úr mindig kevesellte a neki szolgálók számát, ezért külön kérés 

tárgyává is tette ezt a témát:  

 Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratás 

Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.  

(Lukács 10:2) 

 

 Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájakat, hogy már 

fehérek az aratásra. És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre 

gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. 

Mert ebben az a mondás igaz, hogy más a vető, más az arató. Én annak 

az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok; mások 

munkálták, és ti a mások munkájába állottatok. (János 4:35-38) 

 

 Eredj fiam, munkálkodj ma a szőlőmben! (Máté 21:28) 
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 Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a 

moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem 

gyűjtsetek magatoknak kincseket a  mennyben, ahol sem a rozsda, sem a 

moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. 

Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Senki sem szolgálhat 

két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az 

egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek 

és a Mammonnak.  

(Máté 6:19-21) 

 

 Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, 

amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ad majd 

nektek! (János 6:27) 

 

 Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenve azért, 

tegyetek tanítványokká minden népeket … és íme, én veletek vagyok 

minden napon a világ végezetéig. (Máté 28:18-20) 

A biztosítékok és a fizetség 

Gondoljunk bele, amikor Isten királysága kezdetét vette a Földön, 

számtalan, aggodalomra okot adó körülmény nyomasztotta a 

tanítványokat – és nem mondhatjuk, hogy indokolatlanul. Elhagyták a 

fizikailag végzett munkájukat, az egyetlen szakmát, amihez értettek; 

elhagyták rokonságukat és társadalmi kötelezettségeiket; elhagyták az 

ezredéves egyházi hagyományt, amelybe beleszülettek. Egy názáreti 

tanító maroknyi, gyanús szektájának tagjai lettek, aki radikálisan új 

istenképet hozott, aki szakított mindazzal, amit addig helyesnek 

gondoltak. Úgy tűnt, egyedül voltak egy egész világ ellen! Üldözötté 

váltak saját városukban, hazájukban, a Római Birodalomban. Az 

egyetlen biztosítékot számukra a Megváltó szavai jelentették: hűségét 

ígérte, hogy soha el nem hagyja őket. Jelenlétéből azonban egyúttal teljes 

körű, minden emberi elképzelést felülmúló gondoskodás és ellátás fakad:  

 Akkor Péter ezt mondta: Íme, mi elhagytunk mindent és követtünk 

téged: mink lesz hát minekünk? Jézus pedig mondta nekik: Bizony 
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mondom nektek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, 

amikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is 

beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét 

nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, 

vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy 

szántóföldjeit az én nevemért, mindaz százannyit kap, és örökség szerint 

nyer örök életet.  

(Máté 19:27-29) 

 

 Azért azt mondom nektek: Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek 

felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe 

öltözködjetek. Vajon nem több az élet mint az eledel, és a test mint az 

öltözet? Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, 

sem csűrbe nem takarítanak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem 

sokkal különbek vagytok-e azoknál? Ki az közületek, aki 

aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet 

felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi 

módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom 

nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint 

ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap 

kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább titeket, ti 

kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit 

együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket 

a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind 

ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és 

az ő igazságát; és ezek mind megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok 

tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai 

felől. Elég minden napnak a maga baja. (Máté 6:25-34) 

 

 Fösvénység nélkül való legyen a magaviseletetek; elégedjetek meg 

azzal, amitek van; mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom 

tőled; Úgy hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; 

ember mit árthat nekem? (Zsidók 13:5-6) 
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 … az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az 

életre és kegyességre való…  (2Péter 1:3-4) 

 

 Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit 

félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. (Ézsaiás 54:4) 

 

 … reménykedjetek … az élő Istenben, aki bőségesen megad nekünk 

mindent a mi tápláltatásunkra3. (1Timótheus 6:17-19) 

 

 Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő 

gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. (Fil 4:19) 

 

Teljes körű gondoskodást ígér a mennyei Atya szolgái, munkatársai 

számára: nemcsak a legelemibb szükségek betöltése, az étel, ital, ruházat, 

hanem a munkát megalapozó szellemi képességek, de még az otthon, az 

új családtagok is hozzátartoznak a bérezéshez! Aggodalom nélkül 

tudhatja mindenki, aki Isten szolgálatába áll, hogy mindene megvan és 

meglesz az utolsó pillanatig a Krisztusban! Amikor pedig a menny 

számára való kincsgyűjtés korszaka lezárul, ki-ki fáradozása arányában 

– bár azt mondhatjuk, ez végtelenül kedves „túlzás” Isten részéről – nyer 

örökséget az újjáteremtett Földön. 

A feladat 

Azonban látni kell, hogy lehetetlen küldetés, amire Jézus hívja barátait! 

Lehetetlen ugyanis emberi erővel embereket megszabadítani saját 

természetük, a világi kívánságok és a Sátán fogságából! Ezért 

nélkülözhetetlen előfeltétel az újjászületés, melynek során felvérteződik 

és felszereltetik Krisztus jellemével, győzelmeivel, hatalmával és vonzó 

szeretetével mindenki, aki szövetségre lép vele. Nélkülözhetetlen a teljes 

Istenre történő ráhagyatkozás, hiszen a saját erőfeszítés haszontalan. 

Csakis így válik valóban maradandóan gyümölcsözővé a munka: 

                                                           
3 A görög ’apolauszisz’ szó jelentése valójában élvezet, gyönyörűség, 

élvezés; vagyis több mint táplálás! 
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 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 Ő alkotása vagyunk, teremtetve Általa a Krisztus Jézusban jó 

cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban 

járjunk. (Efézus 2:10) 

 … hogy hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát 

(Efézus 3:8) 

 

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

pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust, Tegyen 

készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt 

munkálva bennetek, ami kedves előtte a Jézus Krisztus által, akinek 

dicsőség örökkön örökké. (Zsidók 13:20-21) 

 

 Elmenve e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden 

teremtésnek! (Márk 16:15) 

 

 Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról-

napra az ő szabadítását! (Zsoltár 96:2) 

 

 Menjetek el és hirdessétek … a népnek az [örök] élet minden 

beszédét! (ApCsel 5:20) 

Ez az állás a gondoskodás legmagasabb szintjéről szól, amelyben a 

munkáltató Isten, a munkavállaló a bennünk élő Krisztus, a munkaterület 

a világban élő minden rendű és rangú ember, aki a sötétség és a halál 

foglya. A jutalom pedig megrendítő: nem lesz annál nagyobb öröm, mint 

amikor a megváltottak között megpillantjuk azokat, akik a mi hívásunkra 

választották Jézus követését. De még ennél is nagyobb boldogság és 

megtiszteltetés meghallani a király ítéletét: Jöjjetek, Atyám áldottai, 

örököljétek az országot, amely nektek készíttetett a világ alapítása előtt! 

(Máté 25:34) Ha meghallod a hívást, ne habozz elfogadni! Biztos lehetsz 

benne, hogy soha nem leszel munkanélküli…  
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AZ ISMERET KULCSA 

David Clayton 

Jézus Krisztus gyakran tett  különösnek vagy éppen misztikusnak tűnő 

kijelentéseket. Ezeket a jelenlévők többsége nagyon sokszor félreértette, 

számunkra azonban, akik visszatekinthetünk életére, tanítására, 

küldetésére, számos üzenetének értelme tiszta és világos. Egyik ilyen 

állítása az alábbi:  

 Jaj nektek, törvénytudók! Mert elvettétek a tudomány/ismeret 

kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és akik be akartak menni, azokat 

meggátoltátok. (Lukács 11:52) 

Mit értett Jézus a tudomány vagy ismeret kulcsán? A kulcs egy zár 

kinyitásához használt eszköz, de ebben az összefüggésben természetesen 

egy létfontosságú, alapvető elemre utal, amely szükséges a szellemi 

igazság útjainak megnyitásához. Jézus szerint létezik a tudás kulcsa, ami 

szükséges ahhoz, hogy az ember hozzáférhessen az igazi ismerethez, és 

azzal vádolta ezeket a törvénytudókat, hogy elvették4 a kulcsot. 

Ezek a törvénytudók nem egészen olyanok voltak, mint a ma ismert 

ügyvédek, akik általában az igazságszolgáltatáshoz kötődnek. Az 

alapvető megközelítés azonban minden jogtudósnál ugyanaz. 

Szakértőkké válnak a szavak jelentésének meghatározásában, de annak 

ellenére, hogy jól értik és manipulálják a szavakat, vannak mélyebb 

értelmű elvek, amelyeket mellőznek vagy figyelmen kívül hagynak, 

esetleg teljes járatlanok az általuk használt szavak helyes 

alkalmazásában. 

A szavak hatalma 

Sokan közülünk vallásos környezetben nőttek fel, ahol megtanították 

nekünk, hogy a legfontosabb feladat, helyesen értelmezni az isteni 

szavakat. 

                                                           
4 A görög ’airó’ további jelentései: magával visz, elvisz, elragad, eltávolít! 
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 Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, 

aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét! 

(2Timótheus 2:15) 

Nagy figyelmet szentelünk a hasonló igeverseknek, és alapvetően 

keresztény tapasztalataink megközelítésének alapjaként alkalmazzuk 

őket. De ne feledjük, az írástudók talán hasonló módon jártak el, a 

Szentírás szavaira összpontosítottak, és Jézus azt mondta nekik, hogy 

elvettétek a tudomány kulcsát! 

 Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, 

el nem változtatom. (Zsoltár 89:34)  

Ez Isten saját kijelentése. Azt mondja, nem változtatja meg szavát. Ha 

valamit kimond, az megváltoztathatatlan, Ő nem fogja megszegni. Ez az 

egyik dolog, amit örök igazságként tartunk számon; a Biblia nagyon sok 

helyen hangsúlyozza ezt.  

 Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre 

megmarad! (Ézsaiás 40:8) 

Az ilyen és ehhez hasonló versek alapot kínálnak ahhoz, hogy 

kimondjuk: „a Biblia mondja” vagy „így szól az Úr”, és akkor az 

támadhatatlan igazság. Most azonban szeretném bizonyítani, nem mindig 

ez a legbiztonságosabb nézet, mert vannak esetek, amikor Isten igenis 

megváltoztatja szavát! Az alábbi esetekben bemutatjuk, hogyan 

változtatta meg Isten – az emberek miatt – már kimondott szavát. 

Isten szava megváltozik 

 Szólt az Úr szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván: Kelj fel, 

menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk 

felhatolt elém! És felkelt Jónás, hogy Tarsisba szaladjon az Úr elől. 

Lement azért Jáfóba, és talált ott egy hajót, amely Tarsisba ment, és 

megadva a hajóbért, beszállt abba, hogy Tarsisba menne velük az Úr 

színe elől. (Jónás 1:1-3) 

Isten volt az, aki megkereste Jónást. Ő küldte Ninivébe és pontosan 

elmondta, mit szóljon a városlakóknak. Az üzenet Isten üzenete volt, nem 
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Jónásé. Azonban az Isten szavának való engedelmesség helyett Jónás 

elhatározta, hogy inkább elmenekül Isten elől. Akiket az Úr prófétákul 

választott, nem voltak gyáva emberek, így különös, hogy itt ez a férfi 

mégis annak tűnik. Isten azt mondja, menjen és figyelmeztesse őket a 

közelgő pusztulásra, ő azonban ahelyett, hogy engedelmeskedne, 

elhatározza, hogy elmenekül Tarsisba. Inkább hajlandó Isten 

rosszallásával szembesülni, mint azzal, ami Ninivében történhet. Később, 

miután találkozott a cettel, azt olvassuk, végül elhatározta, hogy mégis 

végrehajtja az isteni parancsot.  

 És felkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive 

pedig nagy városa volt Istennek, háromnapi járó föld. És kezdett Jónás 

bemenni a városba egy napi járóra, és kiáltott és mondta: Még negyven 

nap, és elpusztul Ninive! (Jónás 3:3-4) 

Jónás nagyon különleges üzenetet vitt: negyven napos határidőt hirdetett, 

amely után elpusztul a város. Tehát világos, hogy ez az üzenet Istentől 

jött, nem Jónástól, nem ő találta ki menetközben. Jónás pusztán 

közvetítője volt az Istentől érkező felszólításnak.  

 A niniveiek pedig hittek Istenben, és böjtöt hirdettek, és nagyjaiktól 

fogva kicsinyeikig zsákba öltöztek. És eljutott a beszéd Ninive királyához, 

és felkelt királyi székéből, és levetette magáról az ő királyi ruháját, és 

zsákba borítkozott, és ült a porba.  

(Jónás 3:5-6) 

 

 És látta Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz 

útjukról: és megbánta az Isten azt a gonoszt, amelyről mondta, hogy 

végrehajtja rajtuk, és nem hajtotta végre.  

(Jónás 3:10) 

A ninivei emberek megtértek gonosz cselekedeteikből, és ennek 

eredményeként valami különös történt: Isten meggondolta magát! Ha ez 

megtörtént, akkor szavát is megváltoztatta, mert negyven nap múltán 

Ninive nem pusztult el, tehát Isten szava nem teljesült! Isten szava, amely 

változhatatlan, megváltozott! Ez érdekes, és jogosan tehetjük fel a 
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kérdést, hogyan lehetséges ez? Milyen folyamat vezetett a rendkívüli 

eseményhez, hogy Isten szava megváltozott?  

 S igen rossznak látszott ez Jónás előtt, és megharagudott. 

Könyörgött azért az Úrhoz, és mondta: Kérlek, Uram! Avagy nem ez volt-

e az én mondásom, mikor még az én hazámban voltam? Azért siettem, 

hogy Tarsisba fussak, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten 

vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú és a gonosz miatt is bánkódó. 

(Jónás 4:1-2) 

Jónás nem volt boldog amiatt, hogy Isten meggondolta magát, hanem 

kifejezetten mérges lett! Ha megvizsgáljuk a próféta imáját, 

felfedezhetjük, miért félt engedelmeskedni. Meglepő módon Jónás 

számított rá, hogy Isten meggondolja magát! Ezért vonakodott az 

üzenetet közvetíteni Ninive felé! Nem attól félt, hogy esetleg megölik; az 

volt a legfőbb aggodalma, hogy odalesz szavahihetősége! Attól félt, hogy 

hamis prófétának bizonyul! Megdöbbentő, de az emberi természet mégis 

ilyen. A leghőbb emberi vágy az én felmagasztalása, és Jónás panasza az 

volt, hogy „mielőtt eljöttem hazulról, tudtam, hogy ezt fogod tenni! Ezért 

menekültem el otthonról! Mert tudtam, hogy lerombolod a tekintélyemet, 

és hamis prófétává válok! Tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten 

vagy, ezért nem akartam elmenni.”   

Nagyobb, mint Isten szava 

Ebben az esetben Jónás tudta az Isten szavát és ismerte Isten jellemét, de 

az ő szíve nem olyan volt, mint Isten szíve. Noha Jónás próféta volt, nem 

volt olyan szíve, mint Istennek. Mint prófétában, Jónásban működött 

Isten szelleme, de biztos, hogy Jónásban nem Krisztus élete lakozott. Ha 

így lett volna, nem háborodott volna fel Isten jóságán. Jónás háborgott 

azon, hogy 120 000 ember megmenekült. Szerinte, saját jóhíre védelme 

érdekében, jobb lett volna, ha a város tényleg megsemmisül, minthogy ő 

maga hamis prófétának bizonyuljon. 

 Most azért Uram, vedd el, kérlek, az én lelkemet én tőlem, mert 

jobb meghalnom, mintsem élnem! (Jónás 4:3) 
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Ez egészen döbbenetes! Jónás számára a hírneve annyira fontos volt, 

hogy inkább meghalt volna, minthogy olyan prófétaként ismerjék, akinek 

szava nem vált valóra. De nyilvánvaló, hogy önző természete ellenére 

Jónás megértette Isten jellemét. Jónás megértett valamit, amit sokan nem: 

tudta, hogy Isten jelleme nagyobb, mint Isten szava! Tudom, ez 

különösen hangzik, de vizsgáljuk meg közelebbről ezt a dolgot! Tehát azt 

állítom, hogy Isten jelleme nagyobb, mint az ő szava. Vagyis amit Isten 

kiejt a száján, az változhat. Ami azonban Ő maga, az változhatatlan. 

Tehát ha helyes ismeretre akarunk eljutni, akkor a megfelelő dologra 

tekintsünk! Ha a törvénytudókhoz hasonlóan kizárólag a szavakra 

összpontosítjuk figyelmünket, akkor soha nem jutunk el az Isten által 

megkívánt megértésre.  

Egy másik bibliai példa, amelyben ez az elv érvényesül, Ábrahám 

találkozása Istennel Sodoma és Gomora pusztulása előtt. Nem tudom, 

pontosan hányan élhettek Sodomában, de biztosan több ezren. Isten 

közölte Ábrahámmal szándékait, és ő megrémült. Nem tudom, vajon csak 

az unokaöccse miatt, aki a városban lakott; biztosan ez volt a fő 

mozgatórugója, de alkudozni kezdett Istennel, és megpróbálta rábírni, 

hogy változtassa meg kimondott szavát. 

 Talán van ötven igaz abban a városban, vajon elveszted-e, és nem 

kedvezel-e a helynek az ötven igazért, akik abban vannak? Távol legyen 

tőled, hogy ilyen dolgot cselekedj, hogy megöld az igazat a gonosszal, és 

úgy járjon az igaz, mint a gonosz: Távol legyen tőled! Vajon az egész 

föld bírája nem szolgáltatna-e igazságot? (1Mózes 18:24-25) 

Döbbenetes, ahogyan Ábrahám vitázik Istennel! Az Úr jellemére 

apellálva terjeszti elő a kérést, és azt mondja, „távol álljon tőled!” Azzal 

érvelt, hogy „tudom, ez nem a te stílusod, tudom, hogy nem ilyen vagy!” 

Valójában azt mondja Istennek, „te nem ilyen Isten vagy, te nem így 

szoktál viselkedni”. Lényegében Ábrahám azt állítja: „nem hiszem el 

minden kimondott szavadat, mert ismerem a jellemedet!” Biztos vagyok 

benne, hogy amikor Ábrahám beszélni kezdett, Isten legbelül 

mosolygott, mert földi barátja ismerte az Ő szívét. Olyannyira ismerte 

Isten jellemét, hogy bátran megmondhatta neki, mi a jó és mi a rossz.  
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Egy másik példa Ábrahám életéből Izsák feláldozásának története. Isten 

a szeretet, az irgalom, a jóság Istene, és itt, az az Isten, aki igazságos és 

méltányos, azt mondja neki, hogy „vedd a te egyetlen fiadat, akit 

ígéretem által nyertél, az egyetlent, akit szeretsz, és áldozd fel 

égőáldozatként, öld meg a hegy tetején!” Mit tehetne Ábrahám ebben a 

pillanatban? Mondhatná-e, hogy „távol álljon tőled, hogy így cselekedj, 

hogy megöld az igazat! Tudom, ez nem a te stílusod! Tudom, hogy az 

egész föld bírája mindig helyesen cselekszik, hogy mondhatod hát 

nekem, hogy öljem meg a fiamat?!” Ebben az esetben az volt a probléma, 

hogy Ábrahám nem tagadhatta, Isten szólt hozzá. Az Úr valahogy 

megmutatta neki, hogy tőle jött a parancs, és komolyan gondolja, tehát 

nem volt kétség Ábrahám szívében efelől. Mit kellett volna tehát tennie? 

Biztos vagyok benne, hogy felmerült a gondolataiban: „Isten igazságos, 

irgalmas, kedves és jó. Hogy mondhatja nekem, hogy öljem meg a 

fiamat?!” Noha Ábrahám ismerte Istent, mit jelentett ebben az esetben az 

istenismerete? Mivel ismerte és bízott Benne, csodálatos válaszra jutott 

kérdésével kapcsolatban.  

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

miért is őt példaképpen visszanyerte. (Zsidók 11:19) 

Ábrahám arra a következtetésre jutott, hogy Isten terve az, hogy 

visszahozza Izsákot a halálból, és arra számított, mindketten visszatérnek 

majd a hegyről. Csodálatos dolog így ismerni Istent! Nem számít, milyen 

sötétnek tűnnek a körülmények, tudod, hogy minden jól végződik majd, 

mert Isten a szeretet Istene.  

A kulcs 

Tehát, mi az ismeret/tudomány kulcsa? Mi az a lényeges tényező, amely 

képessé tesz minket a valóságos tudomány birtoklására? Mi az a kulcs, 

amit az írástudók és doktorok elvettek? Ha megfigyeljük Ábrahám, Jónás 

és sok más bibliai szereplő tapasztalatait, ez a kulcstényező nem más, 

mint Isten akaratának és céljainak helyes megismerése érdekében 

legelőször Isten természetének és jellemének megismerése. Attól 

függetlenül, mennyire tudjuk betéve a bibliai szövegeket, ha nem 

ismerjük Isten jellemét, akkor hamis ösvényekre tévedhetünk. 
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Nemrég hallgattam egy prédikációt Isten jelleméről. Üzenete ítélkező és 

elítélő volt, és arról szólt, hogy akik nem tartoznak egy bizonyos 

egyházhoz, elvesznek. Egyik szemem sírt, a másik nevetett. A prédikátor 

olvasta a Szentírást, tudott idézni a Bibliából, de nem találta meg az 

ismeret kulcsát. Nem ismerte Istent, nem értette Isten emberek felé 

irányuló szeretetét. 

A világ valaha élt legbölcsebb embere nem véletlenül írta:  

 A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az 

eszesség. (Példabeszédek 9:10) 

Jézus ugyanerre az igazságra mutatott:  

 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz 

Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (János 17:3) 

Jézus nem kertelt, egyenesen a tárgyra tért. Az örök élet nem a 

parancsolatok megtartásából áll. Sem pedig a Biblia részletekbe menő 

ismeretéből – a teremtéstörténettől Jelenések könyvéig. Az örök élet Isten 

és Fia megismeréséből áll. Minden, amire szükségünk van, benne 

foglaltatik ebben a lényegre törő kijelentésben. Ha valóban ismerjük 

Istent, örök életünk van. Ez a tudomány és az ismeret kulcsa. 

Isten jelleme nagyobb, mint írott vagy elhangzott szavai. Akik ismerik 

Őt, vagyis az ő jellemét, azok megtalálják az ismeret kulcsát, ami 

lehetővé teszi számukra, hogy megragadják Isten mélyebb ismeretét, 

amely magában foglalja az üdvösség valóságát. Egyáltalán nem állítom, 

hogy Isten szava, legyen az írott vagy kimondott, következetlen volna! 

Használhatsz szavakat, szétszedheted és lebonthatod őket, de ha nem 

érted a mögöttük álló jellemet, akkor valószínűleg félreérted azokat. 

Jézus azt mondta az írástudóknak: „elvettétek a tudomány kulcsát, mert 

törvénytudók vagytok; a szavakra és a kijelentésekre összpontosul 

figyelmetek, de nem ismeritek a szavak mögött álló személyt.” Ha csak 

szavakat olvasunk, téves következtetésekre juthatunk, mert a szavaknak 

nincs arca; nem mosolyognak, nem ráncolják a homlokukat, nincsenek 

érzéseik, pusztán kijelentések, általában papíron. Ha nem ismerjük a 

szavak szerzőjét, rossz következtetésekre juthatunk. Akkor lesz részünk 
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helyes megértésben, ha megismerjük ama Szentet. Amikor összerakjuk a 

Biblia összes mozaikdarabkáját, és meglátjuk Isten valódi arcát, akkor 

kezdjük Őt megérteni, akkor lesz kulcsunk, hogy kinyissuk a tudás 

ajtaját. 

Közbevetett figyelmeztetés 

Mindezek után szeretném az olvasókat óvatosságra inteni. 2005 óta 

tanítok Isten kegyelméről, irgalmáról és Isten igazságosságáról. Azóta 

sok embert megfigyeltem, akik elfogadták ugyan az Isten jelleméről 

szóló igazság elméletét, de számosan közülük nem ismerik valóságosan 

az Urat. Ürügyként használják az Isten jellemére vonatkozó igazságot 

arra, hogy meggyalázzák nevét. Azt mondják, „mi már nem Isten 

igéjének betűjét, hanem Isten szellemét követjük”, és ezt takaróként 

használják, hogy olyan dolgokat tegyenek, amelyek ellentétesek azzal, 

amit igéje tanít. Nemcsak szavaival, hanem Isten jellemével is 

ellentétesek, és mindezt Isten szeretetének és irgalmának nevében teszik! 

Egyetértek azzal, hogy Isten nem „megszállottja” azoknak az 

apróságoknak, amelyeket mi túlhangsúlyozunk. Őt nem érdekli, hogy 

vegán vagy vegetáriánus vagy, hogy nyakkendőt, csokornyakkendőt 

viselsz, vagy nyakkendő nélkül jársz. Ezek olyan dolgok, amelyeket 

sokan üdvösségkérdéssé tesznek. Néhány gyakorlat valóban hasznos 

lehet, de Isten nem „megszállottja” ezeknek a dolgoknak. Azonban mégis 

van egy életstílus, amit Isten megkíván népétől. Azt akarja, hogy tiszta, 

szent, egyenes életet éljünk, mert az ő fiai és lányai vagyunk, és 

törődnünk kell azzal, hogy viselkedésünk megdicsőíti-e Atyánkat. 
Vannak, akik még a paráznaságot, a házasságtörést, a részegséget, az 

ocsmány beszédet, a dühkitöréseket, az ingerlékenységet és a testiesség 

hasonló vonásait is hajlandók igazolni, mert tudják, hogy Isten Krisztus 

igazsága alapján ment meg minket, nem pedig a sajátunk alapján! 

Gyakran azon kaptam magam ima közben, hogy azt kérdezem az Úrtól: 

„Miért történik mindez? Hibás volna a hit általi megigazulásról szóló 

tanítás? Van valami alapvető tévedés az üzenetben?” Azon tűnődöm, 

hogy Isten kegyelme miért nem vezetett arra, hogy a hús-vér test 

késztetései szerint éljek. Nem vagyok tökéletes, időnként szentségtelen 

vágyaim vannak, és néha elveszítem a kontrollt, és olyan módon 
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viselkedem, amely meggyalázza Atyámat. De nem mentegetem az ilyen 

viselkedést, és nem is igazolom. Elutasítom, amikor csak megjelenik, és 

az Úr erejét keresem, hogy ne ismételjem meg vétségemet. Nem akarom 

Istent megszégyeníteni, mert Isten szabaddá tett engem! Úgy kellene 

éreznem, szabad vagyok arra, hogy bármit megtehessek, amit csak 

akarok?! Miért ne akarnék én, mint Isten újjászületett gyermeke, 

mindenben tetszeni neki?! Miért ne törekednék arra, hogy mindent Isten 

dicsőségére tegyek?! Miért törekednék arra, hogy önző énemnek feleljek 

meg, és olyan utakat-módokat találjak, amelyekkel kiléphetek a szentség 

útjáról?! 

Ez csak egy figyelmeztetés, mielőtt folytatnánk. Nem a tetteink miatt 

üdvözülünk vagy veszünk el, hiszen minden a Krisztushoz fűződő 

kapcsolatunktól függ, aki a mi igazságunk. Ugyanakkor ez nem jelenti 

azt, hogy rendben van, ha gondatlanul élünk! Aki Krisztus nevét viseli, 

de nem törődik azzal, hogy cselekedetei megszégyenítik az Urat, az 

hazug, és nem ismeri Istent, még akkor sem, ha nagyon jól tudja idézni a 

Szentírás szavait (1János 2:4). 

Isten utolsó szava 

 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. (1János 4:16) 

Isten szeretet. Ez a végső igazság, amely minden más igazságot tisztáz és 

helyre tesz.  

Az igazán fontos ismeretek keresése során a kijelentések nagyon 

fontosak, amennyiben megértjük általuk annak a személynek a jellemét, 

akivel szemben állunk. Tudjuk, ha Isten azt mondja: „az a szándékom, 

hogy megpihenj a halálban”, akkor tudjuk, hogy ez az adott személy javát 

szolgálja, mert tudjuk, hogy ez egy szereteten alapuló cselekedet, mert 

ismerjük Isten jellemét. Tudjuk, hogy amikor Isten azt mondja: „meg 

akarlak gyógyítani”, és az illető nem gyógyul meg, az nem azért van, 

mert Isten nem szeret. Valami más akadály áll az útjában, mert Isten a 

szeretet, Isten irgalmas, hosszútűrő és kegyelmes, és ezek nem csak 

jelképes szavak, amelyek egy jogi állapotra utalnak, egyáltalán nem! Ez 
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az igazság Isten természetére, jellemére, szívére nézve. Tudom, amikor a 

mennybe jutok, nem lesz elbizakodottság részemről, hogy odamegyek és 

fejemet a Mindenható keblére hajtom, mert a világegyetem Istene a 

szeretet Istene. 

Tehát pusztán az írott kijelentés nem egyenlő az igazság végső forrásával, 

amely megnyitja a megértés útját, amely lehetővé teszi számunkra, hogy 

valódi tudományhoz jussunk. Isten jellemének megértése jelenti a tudás 

kulcsát. Ennek érdekében az Úr nem puszta szavakat adott nekünk, 

hanem jellemének élő megtestesülését – egyszülött Fiában. Ez a 

gyönyörű valóság! A törvénytudók és doktorok téves felfogását jól 

tükrözi az alábbi idézet: „Az ige testté lett, közöttünk lakott, aztán a 

teológusok ismét szavakká változtatták.” Ez a keserű igazság, amely 

évszázadok óta nem változott. Az emberek hajlamosak felmagasztalni és 

túlhangsúlyozni Isten írott szavát, amikor nem értik Isten jellemét, ezért 

az írott szó eltorzul, és zűrzavar forrásává válik, mert lakat alatt van, amíg 

meg nem szerezzük, és nem alkalmazzuk a kulcsot ahhoz, ami meg van 

írva. 

Isten korábban prófétái által szólt az emberekhez, az utolsó napokban 

azonban Fia által szólt. Ez nem jelenti azt, hogy Isten korunkban nem 

alkalmaz többé prófétákat, de Pál apostol egy alapigazságot hangsúlyoz. 

(ld. Zsidók 1:1-3)  

A próféták hordozhatták Isten írott vagy kimondott szavát, de mint láttuk, 

az írott vagy kimondott szavak soha nem adhatnak tökéletes képet arról, 

hogy milyen is egy ember valójában. A próféták mondhatták, hogy „Így 

szól az Úr”, amikor szavait közvetítették. De nagyon gyakran nem adták 

át az igazságot arra vonatkozóan, milyen is Isten valójában. A nagy 

Sámuel próféta, aki Isten szavát hirdette, feldarabolta Agág királyt. 

Nagyon nehéz ebben a viselkedésben meglátni az igazságot Isten 

szeretetalapú jelleméről, gyengéd, szánakozó szívéről. 

Most azonban, az utolsó napokban Isten Fia által szól hozzánk. Ezért 

hívja Őt az ige Isten szavának. Ő Isten élő megtestesülése, akiben Isten 

jelleme láthatóvá vált. Általa valósággá válik a Szent megismerése. Ő az, 
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akinek személyesen kell vezérelnie és irányítania mindazt, amit Istenről 

hiszünk.  

Vannak időszakok, amikor Isten határozottan fellép a bűnök és a bűnösök 

ellen, hogy megelőzze a bűn ellenőrizhetetlen terjedését. Nem értek egyet 

azzal a kijelentéssel, hogy „Isten nem öl.” De annak érdekében, hogy 

megértsük azokat az ítéleteket, először szükségünk van a tudomány 

kulcsára, és meg kell értenünk az igazságot, hogy Isten irgalmas, 

kegyelmes, hosszútűrő, hogy Isten szeretet. Ebből a nézőpontból sokkal 

jobban tudjuk értelmezni és megérteni azokat az alkalmakat, amikor 

Istennek a világegyetem őrzőjeként kellett gyakorolnia kötelességét, és 

negatív módon kellett cselekednie az emberekkel szemben. 

 Mert a törvény Mózes által adatott, de a kegyelem és igazság Jézus 

Krisztus által.  (János 1:17) 

Mózes Isten szavát, a törvényt hozta, de az Istenről szóló igazság Jézussal 

érkezett. Az élő valóság Jézus Krisztus által jött a világba:  

 Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya 

kebelében van, az jelentette ki őt. (János 1:18) 

Kemény szeretet 

Hiszem, hogy Isten gyakorlati módon szeret minket. Kaptam néhány 

ütést Istentől, ahogyan kaptam annak idején a szüleimtől is, mert 

szerettek engem. Nagyon gyakran nem értettem Isten ütéseit, később 

azonban megláttam áldásukat az életemben. Azon a héten, amikor 

kereszténnyé lettem, ellopták a biciklimet. Két éven keresztül a biciklim 

a kertben parkolt, soha senki nem nyúlt hozzá, de mihelyt átadtam az 

életemet Istennek, ellopták! A sokk elmúltával, azt mondtam: Istenem, 

köszönöm! Később megértettem, hogy életem e pontján jobb volt bicikli 

nélkül mindaddig, míg az Úrral való kapcsolatom meg nem szilárdult. A 

bicikli révén könnyű lett volna visszatérni a korábbi életemhez, a 

törzshelyeimhez, a haverokhoz, a szokásaimhoz, könnyű lett volna 

visszaesni. Isten a tolvajokat használta arra, hogy mozgásomat korlátozza 

kereszténységem első napjaiban, amíg meg nem erősödtem a hitben. 

Most már látom ebben az esetben a jót, az áldást.  
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Bár a legnehezebb dolgokat az életemben Isten akarata engedte meg, 

segítettek abban, hogy erősebbé váljak. Isten szeretete megteszi, amit 

meg kell tennie. Eljön az idő, amikor a gonoszokat el kell pusztítani, és 

Isten meg fogja tenni. Mert Ő olyan Isten, aki azzal foglalkozik, ami 

éppen szükséges. Az ő szeretete nem zárkózik attól, amit meg kell tennie. 

A szeretet kompromisszumkész 

Istent szeretete kompromisszumokra készteti. Gondoljunk csak a szíriai 

Naámán esetére, miután meggyógyult a leprájából. Elment és hétszer 

megmártózott a Jordán folyóban, ahogy Elizeus próféta utasította, 

betegségéből megtisztulva pedig visszament Elizeushoz, hogy 

megjutalmazza a prófétát. Elizeus nem volt hajlandó semmilyen jutalmat 

elfogadni tőle. Ami azonban érdekes, hogy Naámán ezután egy másik 

kéréssel fordult a prófétához: 

 És mondta Naámán: Ha nem; adj kérlek a te szolgádnak e földből 

annyit, amennyit elbír két öszvér; mert a te szolgád többé égőáldozattal, 

vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegen isteneknek, hanem csak az 

Úrnak. Ebben a dologban legyen az Úr kegyelmes a te szolgádnak, hogy 

mikor bemegy az én uram a Rimmon templomába, hogy ott imádkozzék, 

és ő az én kezemre támaszkodik, ha akkor én is meghajlok a Rimmon 

templomában: azt, hogy én meghajlok a Rimmon templomában, bocsássa 

meg az Úr a te szolgádnak ebben a dologban! És mondta neki Elizeus: 

Eredj el békességgel! (2Királyok 5:16-19) 

Mit mondanánk mi ebben a helyzetben a főembernek? „Nem, mostantól 

nem hajolhatsz meg hamis istenek előtt, még ha Szíria királya le is ütteti 

érte a fejedet!” Elizeus azonban nem a várakozások szerint válaszolt. 

Látható, Isten mindenkit elfogad ott, ahol éppen tart. Ha Dániel, Sidrák, 

Misák és Abednégó tette volna ezt, megszégyenítették volna Istent. De 

Isten látta a férfit, aki pogány bálványok közül jött, aki egész életében 

bálványimádó volt, és most, amikor Isten meggyógyította, egy kevés fény 

megvilágította értelmét, elkezdi becsülni a héberek Istenét. Naámán 

belátta, hogy dilemmába kerül, ha visszatér hazájába, a régi világba, ezért 

kérte, amit kért.  
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Mit fog Isten mondani? Ez várható: „Hadd beszéljek neked a 

bálványimádásról, hadd tanítsalak meg a parancsolatokra, és hadd adjam 

át neked Izrael összes törvényét!”  De mégsem! Ez a pogány fővezér 

találkozott Istennel, és Vele a szívében tér haza, de nagyon rosszul érti a 

mennyei elveket, és az Úr elnézi szellemi éretlenségét. Isten nem aprózza 

el; kompromisszumot köt, mert szeretetében megérti a helyzetünket, és 

tudja, hogy mi csak porból való teremtmények vagyunk. Azoktól, 

akiknek nagyobb világossága van, elvárja, hogy e világosság szerint 

éljenek, de Isten azon a szinten foglalkozik ezzel az emberrel, ahol éppen 

van. 

Ez az Isten, akit imádunk. Minél többet tudunk meg róla, annál inkább 

látjuk, hogy minden cselekedete mögött a lenyűgöző szeretet nagyszerű 

alapelve húzódik meg. Irgalmas, kegyelmes, megértő, figyelembe veszi 

a körülményeinket, elviseli a gyengeségeinket, megbocsátja a hibáinkat; 

egyszóval, Ő a mi oldalunkon áll, nem ellenünk van, és soha nem is volt 

ellenünk. Amikor így ismerjük meg Istent, amikor ennek tudata úgy 

beivódik a szívünkbe, hogy soha nem fogjuk azt hinni, ellenünk van, 

akkor megtaláltuk a tudás kulcsát! Dicsérjük Istent, és ezzel a kulccsal 

bejutunk az Ő kincsesházába, ahol megpillanthatjuk útjainak csodáit! 

*** 

Hogyan reménykedhetünk abban, hogy hatással vagyunk a jelen korra? 

Milyen eszközünk van Jézus Krisztus egyszerű evangéliumán kívül? Az 

ősgyülekezet nyomot hagyott saját korán, és egy olyan magot hagyott 

maga után, amelyet az egész világ sem tudott elpusztítani. Mi is 

győzedelmeskedünk Isten kegyelméből, ha egyenlőképpen munkához 

látunk, egyenlőképpen feltöltekezünk isteni élettel, és egyenlőképpen 

eltökéltek vagyunk, hogy terjesszük Jézus Krisztus nevét. Gyengeségünk 

lesz az erőnk, mert Isten hatalmassá teszi azt, amelyen láthatóvá válik 

kegyelmének mindenhatósága. Tartsatok össze, maradjatok közel 

Krisztushoz! (Charles Heddon Spurgeon) 
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A TELJES EVANGÉLIUM 

David Clayton 

Arról a bibliaversről lesz most szó, amely a legteljesebb evangéliumot 

tartalmazza. Különös módon ez a részlet az Ószövetségben, egészen 

pontosan Ézsaiás 9:6-ban olvasható, nem pedig az Újszövetségben, 

ahogyan esetleg várhatnánk. A Messiás hét különleges tulajdonságát 

sorolja fel, és tudjuk, hogy ez bizonyára nem véletlen, hiszen a hetes a 

teljesség kifejezése a Szentírásban. 

 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az 

ő vállán lesz, és így fogják nevezni: csodálatos tanácsadó, erős Isten, 

örökkévaló atya, békesség fejedelme!  Uralma növekedésének és a 

békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és 

megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A 

Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt! (Ézsaiás 9:5-7) 

A hét tény és tulajdonság a következő: 

1. Egy gyermek születik nekünk 

2. Fiú adatik nekünk 

3. Az uralom az ő vállán lesz 

4. Így fogják nevezni: csodálatos tanácsadó 

5. Erős Isten 

6. Örökkévaló atya 

7. Békesség fejedelme 

Közelebbről megvizsgáljuk ezeket a részleteket, mert mindegyik Jézus 

Krisztus életének és szolgálatának egy-egy rendkívüli, kiemelkedő 

elemét ábrázolja, amelyek bármelyike nélkül üdvösségünk nem lehetett 

volna teljes.  

Egy gyermek születik 

Milyen különleges és lényeges következményei vannak a ténynek, hogy 

Jézus a Földre született? Isten számtalan más úton-módon küldhetett 

volna Messiást az emberiség számára; megalkothatta volna a föld 

porából, miként Ádámot; mint „második Ádám”, azonos úton is életet 
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nyerhetett volna, mint az első ember. Mivel azonban Jézus a Megváltónk, 

mégsem így történt. Teljesen és valóságosan, minden ízében az 

emberiség tagjává kellett válnia: Ő hús lett a húsunkból, csont a 

csontunkból, hordozva genetikai örökségünket is.  

 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki 

asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket 

megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. (Galata 4:4-5) 

Isten Fiának, az ígéret gyermekének, Ádám bukott nemzetségéből kellett 

megszületnie. Nem lehetett csupán egy másik dimenzió különleges 

harcosa: teljesen egy lett közülünk. Az emberi faj egészében a Sátán 

uralma alá került, amikor becsapta Ádámot. Senki nem vívhatta meg a 

csatát az ember helyett: az ember bukott el, amikor átadta a világ feletti 

uralmat Lucifernek, és csakis egy másik ember ronthatta le hatalmát 

felettünk. Jogosan kerültünk a Sátán uralma alá, hiszen legyőzte Ádámot, 

s így minden emberi lény jogilag az ördög uralma alá születik. Jézus úgy 

hivatkozott a Sátánra, mint aki „a világ fejedelme”, vagyis ő uralkodott a 

Föld felett. Tehát aki eljön megmenteni az emberiséget, annak embernek 

kell lennie, ugyanolyan kötöttségek között, mint ahová Ádám tette 

juttatott minket. A Megmentőnek a korlátok között és azok ellenére, 

valahogyan meg kellett találnia az ördög feletti győzelem útját és módját. 

Az emberiség bukott el, tehát egy embernek kellett diadalt aratnia ott, 

ahol Ádám elesett. 

Ez az első kijelentés tehát azt a hatalmas igazságot rejti, hogy Jézus 

Krisztus valóságosan a testvérünkké lett.  Fivérem ül Isten trónjának 

jobbján, a mindenható hatalom birtokosa mellett, test a testemből, csont 

a csontomból!  

 Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk 

hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, 

akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa 

azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. 

(Zsidók 2:14) 

Tudja, mit érzünk, képes együtt érezni velünk. Jézusban Isten olyan 

Megmentőt adott, aki a mi tapasztalatainkon ment keresztül, 
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gyengeségeinkkel született, megélte szenvedéseinket. Mindez benne 

foglaltatik abban a kijelentésben, hogy „gyermek született nekünk”.  

Fiú adatik 

Korábban úgy gondoltam, hogy Isten harminchárom évre kölcsönadta 

nekünk a Fiát. Ez idő alatt Jézus ember volt, egy ideig úgy szenvedett, 

mint mi, aztán ennyi volt. Kemény időszak sok szenvedéssel terhelve, de 

tudta, hogy ez csak egy megszabott időre szól. Amikor azonban 

megértettem, mi is történt valójában, a szívem szinte megszakadt, mert 

megláttam, hogy Isten a létező legnagyobb áldozatot hozta meg értünk! 

Amikor Jézus magzatként a Földre érkezett, hogy emberi csecsemőként 

megszülethessen, bizonyos értelemben az a személy, aki Isten mellett 

létezett az örökkévalóságban – mint Isten Egyszülöttje, örökre megszűnt 

létezni! Ő volt, de bizonyos értelemben mégsem. Ő volt, hiszen ugyanaz 

a szellem élt emberi testében. De ez a szellem nélkülözte azt az 

emlékvilágot, azt az intelligenciát, azt a személyiséget. Az előző élet 

tudata eltűnt. Isten feladta a Fiával való, az örökkévalóság korábbi 

éveiből származó szövetségét. Igen, amikor Jézus emberré lett, akkor új 

értelemben lett ismét Isten Fiává, egy „új” Fiú lett, a régi identitás eltűnt! 

Isten új gyermeket kapott, a régi Egyszülött eltűnt.  

Talán leginkább a reinkarnáció eszméje fejezi ki mindazt, ami Jézussal 

történt. Reinkarnáció igazából egyetlen alkalommal történt, mégpedig 

amikor Isten Fia megszületett, ezúttal emberként. A Sátán rendkívül 

ravasz, és torzított formában népszerűsítette a reinkarnáció elméletét a 

pogány vallásokon keresztül, emberekre, sőt, gyakorlatilag minden 

élőlényre vonatkozóan. De az a valóságban soha nem történt meg, kivéve 

Isten Fiát. A reinkarnáció azt jelenti, hogy valaki meghal, majd egy másik 

formában újra megszületik. Ez utóbbi esetben nem emlékszik korábbi 

életére. A legtöbb emberi elgondolás szerint az ember újra megszülethet 

egy másik életformában, akár rovarként, akár más, alacsonyabb rendű 

létezőként. Ugyanakkor az adott személy identitását jelentő belső szellem 

ugyanaz marad, amely átkerül az új létformába, tehát ugyanaz a személy 

egy teljesen más identitást nyer, amelyben teljességgel újrakezdi az 

életet. Ahogy említettem, ez a valóságban soha nem fordult még elő, 
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kivéve egyetlen alkalmat, amikor Jézus Krisztus megszületett Máriától. 

És soha többé nem is fog megtörténni! 

Természetesen, amikor Jézus emberi lénnyé vált, Isten tanította őt 

álmokon, látomásokon, és a Szentírás tanulmányozásán keresztül, míg 

fokozatosan tudatára ébredt annak, kicsoda valójában. Egészen 

különleges kapcsolatot alakított ki Istennel, de ez nem a korábbi életéből 

származó emlékeken alapult, hanem új identitása keretei között, az 

Atyával kialakított kapcsolatán keresztül jött létre. Ebben az a csodálatos, 

hogy Isten ezen „új” Fia mindörökre az emberiség részévé lett! Nem egy 

kölcsönzött, időleges identitásról van szó, hanem ez egy új valóság, 

amely által az emberiség mindörökre összeköttetésbe került az isteni 

létformával. Jézus Krisztuson keresztül az emberi család Isten 

családjának részévé vált. Jézus a szó legteljesebb értelmében Isten Fia és 

emberfia, benne az isteni és emberi faj egyesült! Milyen csodálatos 

valóság! Talán így már jobban érthető, miről beszél János apostol: 

 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 

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

Az uralom az Ő vállán lesz 

A világ kezdete óta nem láttunk még olyan földi kormányzást, amelyre 

valóban büszkék lehetnénk, amelyik teljesen fair és igazságos, amelyik 

csakis az állampolgárok érdekeit szolgálja. Isten Jézus Krisztus jövőbeni 

uralkodását Dávid királyságaként emlegeti. Ennek egyik oka, hogy Izrael 

történetében talán Dávid uralkodása közelítette meg leginkább Isten 

kívánalmait. Dávid megpróbált fair és igazságos lenni, és szívből kereste 

a nép javát, de voltak időszakok, amikor emberi gyengesége mégis 

tragikus következményekkel járt a történelemre nézve is.  

Ez a prófécia azonban arra utal, hogy Isten ebben a gyermekben végleges 

megoldást kínál a rossz emberi kormányzat problémájára. Az emberiség 

olyan uralkodót nyer, akinek joggal szavazhat bizalmat. Ez a királyság 

nem száll át más népre, nem lesznek korrupt alkalmazottai, és Ő az 

egyetlen, aki egyenlőséget és igazságot biztosít.  



24 

 
 

 Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle 

nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem 

múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. (Dániel 7:14) 

 

 Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján 

és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és 

igazsággal mostantól fogva mindörökké. (Ézsaiás 9:7) 

 

Így fogják nevezni 

Mit jelentenek a nevek a Bibliában? Az az igazság, hogy Jézust soha nem 

nevezték meg így, ahogyan a próféta felsorolja, soha senki nem hívta Őt 

„csodálatos tanácsadónak”. Mesternek vagy Szabadítónak nevezték, 

Tamás pedig „Uram, Istenem!” szavakkal fordult hozzá, de soha senki 

nem mondta Őt „az örökkévalóság atyjának”. Születésekor az angyalok 

kihirdették, hogy „békesség a Földön és jóakarat az embernek”, de senki 

nem nevezte Őt a „békesség fejedelmének”.  

Ez megerősíti a tényt, hogy e nevek nem utalnak valóságosan Jézus 

titulusaira vagy megnevezéseire. A Biblia azt mondja, „így fogják 

nevezni”, de ezek mégsem a hagyományos értelemben vett nevek. Sokkal 

inkább utalnak egy adott személy jellegzetességeire, tulajdonságaira. A 

Bibliában gyakran választottak nevet annak érdekében, hogy valakinek a 

karakterét hangsúlyozzák; sőt, lehet, hogy minden név innen ered; 

egyetlen szóba tömörítve mutatták be valaki jellemét. Ebből kifolyólag 

gyakran kutatjuk a bibliai nevek jelentését, hiszen vélhető, hogy mélyebb 

bepillantást engednek egy-egy személy karakterébe.  

Vagyis, ha a Biblia azt mondja, így fogják nevezni, akkor Isten nem azt 

állítja, hogy ezzel a címmel kell a gyermeket illetned, hanem sokkal 

inkább arról van szó, hogy ezen tulajdonságok fogják jellemezni a 

születendőt, ilyen sajátosságai lesznek az emberiségnek ajándékozott 

Fiúnak. Tehát ne valóságos neveket várjunk Jézusra vonatkozóan a 

következőkben, hanem inkább minőségi tulajdonságokat vele 

kapcsolatban.  
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Csodálatos tanácsadó 

Ez a legelső jellemvonás. Mit csinál egy tanácsadó? Bármit is tesz, Jézus 

ezt bámulatosan végzi, ezért nevezi így a próféta. Megdöbbentő, hogy ez 

a király, ez a fivér, aki adatott nekünk, útmutatást nyújt, tanít minket, 

mert ezt teszi egy tanácsadó. A tanácsadó szárnyai alá vesz, irányt mutat; 

bölcs személy, aki életvezetési tanácsokat ad. Ézsaiás egy másik igében 

is utal Jézusnak az új szövetségen belüli munkájára: 

 Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót: Ezen az úton 

járjatok, se jobbra, se balra le ne térjetek! (Ézsaiás 30:21) 

Ez a részlet egy rendkívüli természetű, szoros és intim vezetésre utal; 

kifejezi, hogy nem számít, hol vagyunk, nem számítanak a körülmények, 

személyes vezetésben van részünk, egy személyi tanácsadó, egy hang 

irányít minket, milyen irányba forduljunk. Soha senki nem volt képes 

ilyen bensőséges módon vezérelni az embert, még a szüleink sem, akik 

gyermekkorunkban körülvettek minket. Amikor a saját gyerekeim kicsik 

voltak, mindig fogtam a kezüket, ha a városban sétáltunk, ha forgalmas 

helyen jártunk, ha valamilyen veszély leselkedhetett rájuk. Mindig 

próbáltam vezetni és védelmezni őket, de még így is lehetetlennek 

bizonyult velük lenni a nap minden egyes pillanatában. Valóban 

CSODÁLATOS tanácsadónak kell lennie ahhoz, hogy az élet minden 

apró mozzanata során vezéreljen és irányítson! De Isten üzenete szerint 

a nekünk adott Fiú egyik sajátossága: azért született, hogy csodálatos 

tanácsadónk legyen! Nem hasonlít a földi, pénzügyi vagy házassági 

tanácsadókra, akiket időről időre felkeresünk, hanem Ő a „csodálatos” 

tanácsadó! Nemcsak tökéletes tanácsokat ad, hanem velünk van 

állandóan, egy soha el nem távozó, mindig jelenvaló vezető minden úton, 

minden napon!  

Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehet velünk valóságosan, minden 

pillanatban? Hogyan lehet a mi csodálatos tanácsadónk? Úgy, hogy a 

szent szellem formájában jön hozzánk. Jézus Krisztus feltámadása után 

visszatért a mennybe, megdicsőíttetett Atyja szelleme által, és visszatért 

hozzánk, hogy személyesen, minden egyes gyermekében jelen legyen, 

mint Vigasztaló, mint Pártfogó, a szent szellem formájában, amely 
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magában foglalja Jézus valós jelenlétét. János apostol a következőképpen 

írja le ezt a tapasztalatot:  

 bennetek megmarad a megkenetés olaja, amelyet tőle kaptatok, 

ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint a 

megkenetés olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket 

mindenre, és amint meg is tanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne! 

(1János 2:27) 

Ez az ige rámutat arra az igazságra, hogy Jézus szellemi formájában 

mindenre megtanít minket, így nem kell emberi eszközöktől, mint 

vezetőktől függenünk.  Igen, Isten adott tanítókat az ő közösségébe, 

egyházába, és bár használja őket, mint eszközöket annak érdekében, hogy 

megnyissa elménket a szellemi igazságok irányába, de mindarra, amit 

tanítanak, annak pecsétje kell, Aki bennünk lakozik, Aki életünk szerves 

része. Övé az utolsó szó, Ő hagyja jóvá vagy utasítja el mindazt, amit 

hallunk. Hallgathatjuk a földi tanítókat, de végsősoron tudjuk, igaz-e 

vagy sem, amit mondanak, mert ez a csodálatos tanácsadó velünk van, és 

megmondja, hogy „ez az az út, amelyen járjatok!” Ellenkező esetben 

intést ad, „ez tévedés, nincs dolgod vele”. Ugyanezt fejezte ki Ézsaiás 

próféta is:   

 Fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. 

(Ézsaiás 54:13) 

Jézus Krisztus a csodálatos tanácsadó, aki szelleme segítségével képes 

minket elvezetni minden igazságra, és megmutatni a helyes utat, úgy, 

ahogyan erre senki más nem képes. Ez a kulcseleme annak a tökéletes 

kormányzati rendszernek, amit Isten Fia által adott nekünk. Ez egy 

rendkívül fontos igazság, hogy a Vigasztaló maga Krisztus, aki 

személyes vezetőnk és tanítónk. 

Erős Isten 

Természetesen ez a kifejezés nem jelenti azt, hogy Jézus Krisztus 

ugyanaz a személy, mint a mindenható Isten. Emlékezzünk, hogy a NÉV 

nem feltétlenül azonos a címmel, amivel valakire hivatkozunk, hanem 

inkább az adott személy jellemét hivatott kifejezésre juttatni. Jézus Isten 
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volt? A válasz egyik szemszögből igen, a másikból nem. Tényleg attól 

függ, mit értünk „isten” alatt. Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy Jézus 

maga a mindenható, legmagasabbrendű lény a világegyetemben, akkor a 

válasz az, hogy egyáltalán nem így van. A Biblia világosan, sok helyen 

igazolja, hogy a világegyetem legfelsőbb ura Isten, az Atya, aki forrása 

és eredője minden létezőnek. Az univerzum EGYETLEN ISTENE nem 

Jézus, hanem Isten, az Atya. Jézus ennek az Istennek a Fia, tehát nem 

Isten – ilyen értelemben.  

De ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy „természetét tekintve Jézus isten”? 

Akkor a válasz egyértelműen igen! Jézus Isten egyszülött Fia, 

közvetlenül Isten isteni természetének szülötte és örököse, vagyis 

ugyanolyan, sőt, ugyanazon isteni természettel rendelkezik, mint Isten, 

az Atya. Apa és fia mindig ugyanazon a természeten osztozik, egyik nem 

alacsonyabb rendű a másiknál. Jézus a világegyetem legmagasabb rendű, 

isteni természettel rendelkező lényei közé tartozik.  

A Biblia szerint az intelligens lények három kategóriába sorolhatók. Az 

első az isteni szint, ahová Isten és Jézus tartozik, azután az angyalok, 

harmadrészt az emberek. Jézus a legelső csoport tagja, az isteni 

kategóriába tartozik. Isten egyszülött Fia, magasabb rendű, mint az 

angyalok és az emberek, ilyen értelemben tehát Isten – „a hatalmas 

Isten”. Ő hatalmas és isteni természetű, isteni lény, ez jellemzi az igében 

jelzett Fiút, aki adatott nekünk, egyike az Isten családjának, egyike azon 

lényeknek, akik az univerzum legmagasabb rendű kategóriájába 

tartoznak. És azáltal, hogy az Atya az emberiségnek ajándékozta Őt, az 

emberi fajt örökre az isteni családhoz, az isteni fajhoz kapcsolta! Mielőtt 

Jézus távozott a Földről, így szólt tanítványaihoz: nekem adatott minden 

hatalom mennyen és földön! (Máté 28:18) Isten mindent a Fiú lábai alá 

vetett, tehát ilyen értelemben Ő „hatalmas és erős Isten”. Ne feledjük 

azonban, hogy Jézusnak ez a neve, ti. „erős Isten”, az emberiségnek adott 

Fiúval kapcsolatosan értendő. Tehát ez a leírás nem a földi eljövetele 

előtti Krisztusra vonatkozik, hanem annak a lénynek a sajátosságait 

foglalja össze, aki adatott nekünk. Vagyis az „erős Isten” és az 

„örökkévaló atya” kifejezések Jézus emberi státuszával való 

összefüggésben értelmezendők – mint Emberfia. Annak a dicsőségnek, 
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magasságnak a kifejeződései, amelyre Isten Őbenne az emberiséget 

emelte!  

 Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet 

adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére 

minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké;  és 

minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. 

(Filippi 2:9-11) 

Miért kellett ennek a gyermeknek, aki megmentett minket, isteni lénynek 

lennie, aki természeténél fogva egy volt Istennel? Miért csakis Isten 

egyszülöttje menthette meg az emberiséget? Amikor az Emberfia Sátán 

uralma alá került, amikor abba a helyzetbe került, ahová Ádám révén az 

emberiség jutott, amikor egyedül maradt a kereszten, Istentől elhagyatva, 

mindenfajta támogatás nélkül, akkor isteni természet híján elbukott 

volna. Az egyetlen lény, aki Istentől való teljes elhagyottságában mégis 

képes volt önzetlen maradni – önmagában is jó maradt, és nem függött 

jóság vonatkozásában Istentől – az Jézus volt. Az egyetlen lény, Isten 

egyszülött fia, aki isteni természettel rendelkezett. Amikor Isten magára 

hagyta Krisztust a kereszten, amikor szellemét megvonta tőle, a helyében 

mindenki más, beleértve a legerősebb angyalt is, az önvédelem útjára 

lépett volna, mert senki nem jó Istenen kívül! Nincs senki jó, csak egy, az 

Isten. (Márk 10:8) Érdekes, hogy az egyetlen dolog, ami képessé tette 

Jézust az emberiség megmentésére, az saját isteni természete volt, ami 

miatt több volt, mint ember. 

Örökkévaló atya 

Ismét egy olyan megnevezéssel találkozunk, amit súlyos félreértés övez. 

Sokak szerint ez alapján Jézus azonos Istennel, az Atyával. Ez azonban 

irracionális és önellentmondást tartalmazó felfogás. A mindenható Isten, 

az Atya Jézus Krisztustól különböző személy. Isten családjában Jézus 

nem maga az Atya, azonban az általa megmentett emberek 

vonatkozásában mégis atya, Jézus a mi örökkévaló édesapánk! Jézus egy 

új élet forrása, ő az új emberiség ősapja, az új teremtés. Az apa az a 

személy, aki továbbadja életét gyermekeinek, és ezt tette Jézus is azok 

esetében, akik újjászülettek. Az ő életét kapjuk meg, tehát mi vagyunk a 
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második emberiség, az új emberi faj, amelynek Jézus Krisztus az atyja. 

Ahogyan Ádám a bukott emberiség ősapja, úgy Jézus Krisztus az „örök 

atyja” az új, győzelmes emberiségnek, amely legyőzi a bűnt, az ördögöt, 

a világot. Testi születésünk alkalmával Ádám bukott természetével 

születünk, amelyet nemzés, szexuális kapcsolat következményeként 

adnak át szüleink. A második születés alkalmával azonban a második 

Ádám, azaz Krisztus életét hit útján kapjuk meg.  

A békesség fejedelme 

Végezetül Jézus a béke fejedelme. A Bibliában a királyokat gyakran 

fejedelemnek nevezik. Itt uralkodóként vonatkozik Jézusra, ugyanakkor 

azonban Ő a békesség forrása is. A világ közel hatezer éve szenvedi az 

igazságtalanságot, erőszakot, önkényuralmat, a gonosz diktatórikus 

uralmát, azonban végül jön valaki, aki elhozza mindazt, amire a bolygó 

évezredek óta szomjasan vár. Meg fogjuk tapasztalni az örökkévaló 

békességet, és meglátjuk Jézust, a királyt.  

Ezt a hét nélkülözhetetlen elemet tartalmazza Ézsaiás próféta szava a 

Messiásra vonatkozóan, amelyek összefoglalják mindazt, ami Jézus 

Krisztust tökéletes Megváltóvá teszik számunkra.  

*** 

 

Mindazok, akik teljes tehetetlenségükben lemondanak minden saját 

cselekedetükről, terveikről, eljárásaikról és erőfeszítéseikről, és csak 

Isten igéjétől függnek, bízva, hogy Ő beteljesíti, amit mond: ők azok, 

akik a hitre támaszkodnak és Isten igazságával áldatnak meg a hűséges 

Ábrahámmal együtt.(A. T. Jones) 
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ANGELUS SILESIUS KÖLTEMÉNYEI5 

Isten közössége csodálatos 

Csoda, mert bár por vagy és hamuvá leszel, 

Isten barátjaként hozzá emelkedsz fel. 

 

 

A legcsodálatosabb házasság 

A mindenség Ura véled nászra lépve, 

Szolgaságból vezet szabad öröklétbe. 

 

 

Isten bennem, de körülöttem is van 

Isten bennem él, mert belém tölti magát, 

Végtelen tenger, ha lényemet adtam át. 

 

 

Isten közössége csodálatos 

Csoda, mert bár por vagy és hamuvá leszel, 

Isten barátjaként hozzá emelkedsz fel. 

 

 

Szellemi halál 

Halj meg, hogy meg ne halj, életeddé legyen! 

Ha nem így élsz, nem jutsz túl az enyészeten. 

 

A gyöngy harmatból keletkezik 

Csiga harmatot nyal, Krisztus-vér italom,  

Csoda mind a kettő: élet és irgalom. 

                                                           
5 A szerző eredeti neve Johannes Scheffler (1624-1677). A versek az alábbi kötetben 

olvashatók: Angelus Silesius: Kerubi vándor / ford. Padányi Gulyás Gábor. – Bp.: 

Kairosz K., 2013. – 532 p. – ISBN 978 963 662 669 3 
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Az ember volton át az Istenséghez 
Felfogni úgy tudod Isten gyöngyharmatát, 

Ha láttál már embert, s benne Istent magát. 

 

A hit 

Mustármagnyi hit már tengerbe vet hegyet, 

Tök nagyságú ebből, így mindent megtehet! 

 

 

A szó, mely legjobban vigasztal 

Legnagyobb vigaszom Jézusnál lelhetem, 

Mikor így szól hozzám: „Jöjj, áldott gyermekem!” 

 

 

 

Semmi sincs saját magáért 

Sem eső, sem napfény nem nevükért vannak, 

Másokért vagy te is, nem maradhatsz magnak! 

 

 

A bölcs nem a menny felé sóvárog 
A bölcs halálában nem a mennyre vágyik, 

Előbb benne él már, nem vár fulladásig. 

 

 

Aki az Élet Könyvét olvassa 

Aki minden tettét Krisztus szerint méri, 

Az Élet Könyvéből olvas úgy, hogy érti. 

 

 

Istent a nem-cselekvésben találhatjuk 
Légy nyugodt és szabad! Isten így lesz tied, 

Mintsem, ha rohanva izzadt lelked viszed. 

 



32 

 
 

Isten felől minden bőven árad 
Isten szüntelen tett: örömárját beléd 

Egyszerre töltené, ha elviselhetnéd. 

 

 

A szeretet inkább isteni, mint a bölcsesség 
A szeretet rögtön Isten karjába fut, 

A tudás viszont csak zörgeti a kaput. 

 

Közelről látni csak helyesen 

Távolról kicsiny csak, s ha közelebb állnál, 

Látnád: nincsen nagyobb Isten hatalmánál. 

 

Porszem a világ 

Piciny porszemtől is szemed könnybe lábad, 

A világ hasonképp: Isten, s közéd állhat. 

 

 

Én is Isten jobbján 

Az emberlétet is felvette Megváltóm, 

Ezért benne magam Isten jobbján látom. 

 

Kicsiny szikra a tűzben 

Ki tudja, a szikra a tűzben hol ragyog? 

Istennel egységben, ki tudja, ki vagyok? 

 

Szent az, aki igazán szerelmes 

Ki az igazán szent? Aki szerelmes lett! 

A szerelem tehet szentté csak bennünket. 

 


