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ISTEN KÉPMÁSAI 

David Clayton 

A keresztény világban sokan őriznek vagy viselnek 

kereszténynek mondott szimbólumokat, képeket. Megint mások 

mélységesen ellenzik ezt, bálványimádásnak tartják még azt is, 

ha családi fényképek láthatók a lakásban. Egyesek meg vannak 

győződve, hogy ezáltal démonokat vonzanának a házukba. 

Ennek az ellenszenvnek nyomós indokát találhatjuk az 

Ószövetségben:  

 Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, 

amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a 

vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, 

az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az 

atyák vétkét a fiakban, harmad- és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. 

(2Mózes 20:4-5) 

Tehát a harmadik parancsolat kimondja, hogy ne készítsünk 

semmihez hasonlót ahhoz, ami az égben, a földön vagy a föld 

alatt van. És hozzáteszi, hogy ne boruljunk le előttük, és ne 

szolgáljuk őket. Ez az alapja annak az elképzelésnek, hogy soha 

ne legyen semmilyen fénykép vagy bármilyen szobor az 

otthonunkban. A bálványimádás mindig úgy jelenik meg a 

Bibliában, mint amit Isten nagyon visszataszítónak talál, és 

mélységesen ellenzi. Sámuel így inti Sault: 

 Mert, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség; és 

bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. (1Sámuel 15:23) 

Tehát a bálványimádás egyenlő a boszorkánysággal, a 

lázadással, a makacssággal, a gonoszsággal stb. Ez egyértelműen 

olyasmi, amit Isten egyáltalán nem tűrhet meg. Valójában újra és 
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újra megbüntette és végül elvetette Izraelt, mert bálványokat 

készítettek és imádtak. A legelső hitehagyás, amibe 

belekeveredtek, a kivonulást követően az aranyborjú elkészítése 

és imádása volt. Háromezren haltak meg közülük azon a napon, 

mert a léviták lemészárolták mindazokat, akik részt vettek e 

borjúszobor előtti hódolatban. A bálványimádás az egyik nagy 

bűn, amelyet a Biblia kiemel, és emiatt sokan óvatosan bánnak a 

képekkel. 

A bálványimádás veszélye 

De miért olyan sértő a bálványimádás Isten számára? Először is, 

eltorzítja Isten képét. Amikor valaki készít egy tehénszobrot, 

majd imádja azt, bár állítólag az az ő istenét képviseli, mégis úgy 

néz ki, mint egy tehén. Bizonyosan alábecsülöd Istent, ha azt 

hiszed, hogy Ő tehén alakjában jelenik meg! A hinduizmusban 

sok isten van. Ott van Ganésha, az elefántisten, ott van 

Hanuman, a majomisten stb., vagyis sokféle állatábrázolást 

alkalmaznak isteneik bemutatására. A lényeg, hogy egy kép 

vagy szobor mindig az ember elméjében megjelenő, korlátolt és 

torz istenképet tükrözi, méltatlan fogalmat alkotva a 

Mindenhatóról. 

Ezért olyan utálatos Isten számára a bálványimádás. Leszállítja 

Őt teremtménye szintjére, aki nem tud felülemelkedni azon, amit 

imád. Más szóval, az emberek hajlamosak az utánzásra és 

megpróbálnak olyanok lenni, mint az, amit imádnak. Bizonyos 

felekezetek nagy hangsúlyt fektetnek a képekre és szobrokra. 

Vannak Mária-képek, szentábrázolások, Jézus-szobrok. Azt 

állítják, nem imádják a képeket, csupán arra használják, hogy 

figyelmüket Istenre vagy tiszteletük tárgyára irányítsák. De 

mindeközben nem veszik figyelembe az emberi természetet. 
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Hajlamosak vagyunk ugyanis erősen kötődni azokhoz a 

dolgokhoz, amelyek az érzékeinkre, látásunkra, hallásunkra 

hatnak. Ez pedig elkerülhetetlenül befolyásolja az 

életszemléletet és a hétköznapi gyakorlatot. A képekkel és 

szobrokkal tehát az a probléma, hogy eltorzítják a valóságos 

dolgokról alkotott látásunkat. 

Ez az oka annak, hogy amikor Isten bemutatkozott az 

izraelitáknak, egy arany ládát adott nekik, amelyet a szövetség 

ládájának neveztek el, és olyan szimbólumokat helyeztetett el 

benne, amelyek az ő jellemét hivatottak képviselni (a két kőtábla 

a tíz parancsolattal stb). Ez lett úgyszólván az egyetlen tárgy, 

amit Istenhez kapcsolhattak, mert megtiltotta nekik, hogy 

bármilyen képet készítsenek róla. Azt akarta, hogy olyan 

fogalmuk legyen Istenről, amely nem foglalja magában a saját, 

emberi nézőpontjukat. Nem akarta, hogy alacsonyabb rendű 

dolgokkal társítsák Őt, és így méltatlan fogalmat alakítsanak ki 

róla. 

Isten tehát azért tiltakozik a bálványimádás ellen, mert az 

eltorzítja a róla való felfogásunkat! Ez az igazi probléma! Az 

igazi kérdés az, hogy az ábrázolások hogyan befolyásolják az 

Istenről alkotott képünket. Az Úr a lealacsonyító tévképzetektől 

akar megóvni minket. Ilyen értelemben a szentháromság-

ábrázolások a legsúlyosabb bálványimádás körébe tartoznak. 

Hamis eszmék 

Isten „kinézete” mindig is fontos volt az emberiség egy része 

számára, és legtöbben úgy nőttek fel, hogy Jézus megjelenéséről, 

úgymond, hagyományos elképzeléssel rendelkeztek. Azonban 

egyesek az utóbbi időben azt állítják, hogy Jézus fekete férfi 
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képében jelent meg – annak érdekében, hogy azonosulni 

tudjanak vele. E felvetések és viták abból fakadnak, hogy az 

ember mindig is vágyott arra, hogy vizuális képet kapjon 

Istenről. 

A közelmúltban régészek és történészek – a korabeli emberekről 

és kultúráról alkotott elképzeléseik alapján – megalkottak és 

megjelentettek egy ízléstelen képet Jézusról. Ez a már-már 

karikatúra azért sértő, mert hasonlít az evolucionisták által 

barlangi embernek nevezett ábrázoláshoz, ferde, rövid 

homlokkal és torz vonásokkal. Az istenség fizikai 

megjelenésének elképzelése nagyon fontos a világ többsége 

számára. Ez egyértelműen az önző testi természet perspektívája, 

mely szerint az ember külső megjelenése minden másnál 

fontosabb tényező. 

Milyen tehát Isten?  

Isten érdekes kijelentést tett, amikor Mózeshez beszélt, aki azt 

kérte tőle: Könyörgöm, mutasd meg nekem a te dicsőségedet! (2Mózes 

33:20) Képzeld el, hogy végre Isten jelenlétében vagy, és 

lehetőséged van beszélni hozzá, mit szeretnél tőle először? 

Amikor gyerekkoromban meséket olvastam, voltak olyan 

történetek, amelyekben hatalmas természetfeletti lények vagy 

dzsinnek jelentek meg a hősnek, és teljesítették három 

kívánságát. Volt, aki pénzt kívánt, volt, aki hírnevet és 

dicsőséget. De amikor Mózes megkapta élete lehetőségét, hogy a 

mindenható Isten jelenlétében legyen, mit kért?  

 Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet! (2Mózes 33:18) 
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Feltételezem, hogy Mózes jobban meg akarta ismerni Istent. 

Szíve szándéka, álma az volt, hogy megismerje Őt, amennyire 

csak lehetséges, és Isten engedett neki, mert így szólt:  

 Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád 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. (2Mózes 33:19-20) 

Ez egy határozott kijelentés Istentől, amellyel leckét próbál adni 

Mózesnek önmagáról. Biztos vagyok benne, hogy az Úr szavai a 

valóságra összpontosítanak, ezért azt mondja: „Megmutatom 

neked, amit meg tudok mutatni, de ne várd, hogy mindent 

láthass! Van egy bizonyos sajátosságom, ami azonnal 

elpusztítana téged, ha teljességemben felfedném magam előtted. 

Képtelen lennél ellenállni, és nem élnéd túl, ha megmutatnám 

neked az arcomat.” Mit próbált Isten kifejezni? Arra utalt, hogy 

nem láthatod a fizikai arcomat, vagy arra, hogy nem láthatod 

szellemi valóságomat? Mi olyan lenyűgözően hatalmas és 

dicsőséges Őbenne, amit látva megszűnnénk létezni? Isten e fél 

mondattal erősítette meg a lényeget: ember nem láthat engem élve.  

Jákób különös tapasztalata is idekapcsolódik a Jabbók partján 

folytatott küzdelme után:  

 Nevezte azért Jákób annak a helynek nevét Peniélnek: mert láttam 

az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. (1Mózes 32:30) 

Jákób azt mondja, csodát éltem át! Láttam Istent és életben 

maradtam! Nyilvánvaló, hogy soha nem látta szó szerint Isten 

arcát, ez később az Úr Mózesnek mondott szavai szerint 

lehetetlen. De azt jelenti, hogy volt egy olyan találkozása 

Istennel, ami egyfajta szemtől-szemben élménynek nevezhető.  
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Ha valakivel birkózol, akkor nagyon szoros kapcsolatba kerülsz 

vele. Természetesen ez egy angyal volt, nem maga Isten. De 

amikor Isten követet küld, hogy Őt képviselje, akkor az a küldött 

úgy beszél és cselekszik, mint maga Isten. A képviselőben 

tulajdonképpen meg kell látnunk Istent, és Jákób erre gondolt. 

Azt biztosan megértette, hogy isteni találkozásban volt része, 

mégis életben maradt. Kifejeződik csodálkozása: Életben 

vagyok! Kifejeződik istenfélelme, mert benne van az a várakozás, 

hogy ha találkozom Istennel, akkor nem szabadna életben 

maradnom. Ugyanezt a félelemteljes várakozást fejezik ki az 

izraeliták is, amikor Isten bemutatta nekik a tíz parancsolatot: 

 És mondták Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk; de az 

Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne haljunk! (2Mózes 20:19) 

Ha megpillantjuk Istent, meghalunk. Ha Isten szól hozzánk, 

meghalunk. Ha küzdünk Istennel, meghalunk. Érthető, miért 

kívánták Isten védelmét és erejét, de nem akarták Istent magát. 

Úgy látták Őt, mint egy rettenetes, félelmetes személyt. Amikor 

tehát Isten azt mondta, hogy „ne készítsetek semmiféle 

képmást”, azt hangsúlyozta, hogy ha egy képmásra 

összpontosítasz, akkor lekicsinyíted, eltorzítod Isten hatalmát és 

nagyságát. 

Egy élő képmás 

Ismét szeretném hangsúlyozni a tényt, hogy minél mélyebben 

kutatjuk e kérdéseket, annál nyilvánvalóbbá válik a lényegi 

különbség az Ó- és az Újszövetség világa között. Ezt minden 

egyes bibliatanulmányozás során figyelembe kell vennünk. Isten 

az Ószövetségben bemutatja hatalmát, amely azonban másképp 

jelenik meg az Újszövetségben. 
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Van egy népszerű ének, amely a következő kérdésekből áll: 

Tudtad, Mária, hogy a gyermeked meggyógyítja majd a vakot? 

Tudtad, Mária, hogy a fiad lecsendesíti a vihart? 

Tudtad, hogy a fiad ott jár, ahol angyalok jártak? 

Tudtad, hogy amikor gyermeked arcát csókolod, Isten arcát 

csókolod? 

Ez egy kicsit ijesztő, félelmetes is egyben. Szemléletessé teszi 

annak igazságát, hogy mi történt, amikor Jézus Krisztus emberré 

lett, érzékelteti azt a nagy csodát, ami akkor történt, amikor Isten 

elküldte a fiát. 

 Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik 

elvesznek: Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy 

ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az 

Isten képmása. (2Korinthus 4:2-3) 

Ebben az esetben a képmás, amelyre Pál apostol utal, nem 

faragott, hanem élő. Miért más ez, mint egy kegykép? Miért 

nemcsak megengedi, hanem támogatja is Isten az „élő képet”, 

miközben tiltja az élettelen másolatokat? 

 Mert az Isten, aki szólt: sötétségből világosság ragyogjon, ő 

gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a 

Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. (2Konthus 4:6) 

Valójában a zsidók nem tudták, mit veszítettek. El tudjuk 

képzelni, hogy csak az Ószövetség van, de az Újszövetség nincs?! 

El tudjuk képzelni, hogy nem értjük, mit mondanak ezek a 

versek?! Az Ószövetség azt mondja, senki sem láthatja élve Isten 

arcát. Az Újszövetség szerint azonban Isten arca Jézus Krisztus 

arcán látható! Az Újszövetség látszólag ellentmond az 

Ószövetségnek, ha nem értjük, mit üzen valójában, s ezzel 



8 

 

hatalmas áldással leszünk szegényebbek. Akkor a valóság 

továbbra is az, hogy senki sem láthatja élve Isten arcát. Még 

mindig azzal a téves felfogással kell élnünk, hogy „ha meglátom 

Istent, meghalok”, továbbra is azt gondoljuk, félnünk-

rettegnünk kell tőle. Az Újszövetség szerint azonban Isten 

dicsősége Jézus Krisztus arcán ragyog, aki Isten képmása. 

 Miután az Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az 

atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólt nekünk Fia által, akit 

tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő 

dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki 

hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől 

megtisztítva, ült a Felség jobbjára a magasságban (Zsidók 1:1-3) 

Két fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet: Először is 

Jézus Isten dicsősége, másodszor valóságának képmása. Ez azt 

jelenti, hogy Jézus pontosan olyan, mint maga Isten. Azt jelenti, 

hogy Ő Isten dicsősége, hogy Isten dicsőségének tökéletes 

kifejeződése saját Fia. Fülöp Jézushoz intézett kérése lényegében 

ugyanazt célozza, mint Mózesé: Mutasd meg nekünk az Atyát, és ez 

elég nekünk! (János 14:8) Nem tudható, Fülöp pontosan mire 

számított, de a tanítványok már akkor is nagyon jól értették, 

hogy Jézusnak olyan bensőséges, különleges útja van az 

Atyához, amivel senki más nem rendelkezett. 

 Jézus így válaszolt: Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem 

ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott, látta az Atyát; miért 

mondod azért: Mutasd meg nékünk az Atyát? (János 14:9) 

Tehát nem mondhatjuk többé, hogy soha senki nem látta Istent 

vagy senki nem láthatja Őt! Ez az Ószövetség valósága volt! 

Jézus azt mondja, hogy aki Őt látta, Istent látta, mert ők egyek. 
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Fülöp talán nem erre a válaszra számított, de erre a válaszra volt 

szüksége. Az igazságot kellett hallania! A teljes jézusi válasz így 

hangzott: Én vagyok az Istenre vonatkozó teljes igazság, én 

vagyok a minden, amire szükséged van ahhoz, hogy Istent 

megismerd. Aki látott engem, mindent látott ahhoz, hogy lássa 

Istent! Az Úr által adott lecke itt tehát az, hogy azért ne csinálj 

faragott képmásokat, mert én adok neked egy élő képmást! Egy 

valóságos képmást! A kegyképek gyenge utánzatok, részleteik 

saját képzeletünkre vannak bízva. Ezért mindig hamis 

ábrázolások és az igazinak csupán hamis benyomásai. 

Illusztráció kontra valóság 

A tíz parancsolatot egyfajta fényképhez hasonlíthatjuk, mivel 

Isten jellemének kifejeződése. Azonban csupán nagyon korlátolt, 

egyoldalú képet mutat az Úrról. Ha csak ehhez a képmáshoz 

viszonyulunk, akkor torz fogalmat nyerünk Istenről. Ahhoz, 

hogy igazán megértsük és megismerjük Őt, valami sokkal 

átfogóbbra van szükség, mint ez a tíz rövid kijelentés. Ezért Isten 

igazi törvénye Jézus Krisztusban él! Az Atya igazi természete, 

jelleme, személyisége, az Atya TELJES képmása az Ő Fiában 

adatott számunkra! Nem pedig parancsolatokban vagy 

bármilyen más törvényben, holt képmásban.  

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

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

Egyesek ezzel a kijelentéssel támasztják alá azt az elképzelést, 

mely szerint sem Énókh, sem Illés, sem Mózes nem került a 

mennybe, mert a vers azt mondja, hogy „senki”. Ez jól 

szemlélteti, hogy sokan gyakran félremagyarázzák a Bibliát, 

mert a verseket egymástól elszigetelten olvassák, anélkül, hogy 
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megértenék a szövegkörnyezetet. Tényleg azt állítja itt Jézus, 

hogy soha senki nem látta az Istent? Mi az igazi jelentése ennek 

a mondatnak? Jákób azt mondta, láttam Istent és életben 

maradtam. A Biblia szerint Mózes szemtől szemben beszélt 

Istennel, ahogyan az ember beszélget a barátjával. Isten mégis 

azt mondja, hogy senki sem láthatja élve arcomat. A Biblia 

ugyanakkor állítja, hogy Izrael hetven vénje látta Izrael Istenét. 

Az Úr Mózest egy sziklahasadékba rejtette, elvonult mellette, és 

azt mondta: „meglátsz hátulról”. Később mégis azt olvassuk, 

hogy Mózes szemtől szemben beszélt Istennel. Nyilvánvaló, 

hogy a „szemtől szemben” egyszerűen személyes, meghitt 

interakciót jelent.  

Ugyanakkor az Újszövetségben János azt írja, hogy Istent soha 

senki nem látta. Ezek szerint a Biblia ellentmond önmagának? 

Egyszerűen az a kérdés, összefüggéseikben tudjuk-e az egyes 

igék értelmét megfejteni. Hány ember ismerte Istent a megfelelő 

módon, mielőtt Jézus Krisztus eljött? Senki! Egyetlen emberi 

lénynek sem volt helyes és teljes képe róla, mielőtt Jézus a Földre 

jött. Azért, mert ilyen módon még senki nem láthatta Őt – 

egyszerűen erre utal ez az igevers. Az egyetlen személy, aki 

megtaníthat minket, milyen Isten valódi arca, az az egyszülött 

Fiú, aki az Atya keblén nyugszik. Ő nyilatkoztatta ki Istent az 

emberiség számára, és Ő tette lehetővé, hogy igazán 

megismerjük Őt.  

 Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nekem 

adtál: tiéid voltak, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet 

megtartották. (János 17:6)  

Ez azt jelenti: kinyilatkoztattam, feltártam nevedet; 

megmutattam jellemedet.  
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 Megdicsőítettelek a Földön: elvégeztem a munkát, amelyet rám 

bíztál, hogy végezzem azt. (János 17:4)  

Az Ószövetségben Isten dicsősége ragyogó fény, hatalommal és 

erővel teljes, hogy megrémítsen és félelemmel töltsön el.  Jézus 

nem ilyen szemléltetést nyújtott, mégis azt mondja: 

„Megdicsőítettelek Téged a Földön”. Ő Isten valódi dicsőségét 

tárta fel. Kinyilvánította Isten nevét, és bemutatta, milyen Isten. 

De hogyan? Nem találunk olyan részletet az Újszövetségben, 

ahol Jézus aprólékosan elmagyarázta volna tanítványainak, 

milyen jelleme van az Istennek. Ellenben számtalan példázatot 

mondott Isten királyságáról, illetve a legkülönfélébb 

helyzetekben mutatott róla olyan képet, amelyek szöges 

ellentétben álltak az emberek elképzeléseivel. Vizsgáljunk meg 

néhány „pillanatfelvételt Istenről”, hiszen képekről, 

képmásokról beszélünk. 

Valódi pillanatfelvételek 

Ma már sok fényképezőgép képes panorámafelvétel készítésére. 

A kamera egy sor képet készít, majd ezeket összekapcsolja, hogy 

egyetlen nagy képet hozzon létre, amely a teljes tájat mutatja, és 

sokkal többet tartalmaz, mint amit egyetlen fotóval láttatni 

lehetne. Jézus pontosan ezt adja nekünk, pillanatképek sorozatát 

Istenről. Sokszor úgy olvassuk példázatait, hogy nem értjük meg 

a lényeget. Pedig számtalan történettel pontosan azt akarta 

elérni, hogy megértsük, milyen Isten. A tékozló vagy elveszett 

fiú jó példa erre.  

Sokak számára az egyik fontos tanulság az idősebb testvér 

beteges mentalitása, de talán még a fiatalok ostobaságát is 

kiemelhetnénk. Azonban nem ezek voltak a fő pontok, 
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amelyeket Jézus ki akart emelni a történetből. Amit 

hangsúlyozott, az az apa hozzáállása volt valakihez, aki 

egyáltalán nem érdemelt semmit! Egy egész történetet mesélt el 

csak azért, hogy megtanítson minket arra, hogyan bánik Isten 

azokkal, akik teljesen érdemtelenek.  

A fiú visszajön, és bocsánatot kér. „Tégy szolgáddá, nem érek 

semmit!” Ezek vagyunk mi; így érezzük magunkat, mert 

cserbenhagytuk Istent, és megszégyenítettük Őt. Tudjuk, hogy 

mit teszünk, és mégis megtesszük. Amikor így viselkedünk, 

mások azt mondják: „Tudtad, mit csinálsz. Megérdemelted, amit 

kaptál. Szenvedned kell!” De mit tesz az apa Jézus történetében? 

Még azt sem engedi, hogy a fiú befejezze a vallomását. Azonnal 

ráteríti a köntöst, hogy ne lássák meztelenségét, mocskosságát és 

méltatlanságát. Saját gyűrűjét húzza fia ujjára, hogy jelezze: ez az 

én fiam! A hatalom és a fiúi rang megalázott, méltatlan 

állapotában is megadatik neki. Az apa nagy lakomát rendez, 

hogy megünnepelje az elveszett visszatérését. Ez Isten igazi arca, 

amelyet Jézus Krisztus arcán láthatunk. 

Az elveszett bárány hasonló történet. A lényeg, hogy a bárány 

elkóborolt. A legtöbb ember nem keresne egyetlen eltűnt juhot 

az éjszaka közepén, ha egyébként van száz. Érdekes, hogy Isten 

ezt az elveszettet nem emberként, hanem közönséges állatként 

ábrázolja. A juh csupán tulajdon, nem olyasvalami, ami iránt az 

ember nagy szeretetet vagy ragaszkodást érezne. De Isten a 

tékozló fiaként szeret minket a tékozló fiú történetével, s az 

elveszett juh és az elveszett pénzérme történetében úgy szeret 

minket, mint saját tulajdonát. 

De Zákeus történetében is azt mutatja be, mennyire törődik 

velünk. A közszereplőkkel szemben gyakran nagyon 
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türelmetlenek és kritikusak vagyunk. Számtalanszor 

tapasztaljuk, hogy sok politikus és hatalommal, tisztséggel bíró 

személy egyszerűen gazember, akik kihasználják és 

manipulálják az embereket, saját pecsenyéjüket sütögetik. Ezért 

ösztönösen nem bízunk bennük, és ez így van rendjén. Zákeus is 

ilyen volt, egy tolvaj, aki kizsákmányolta az embereket. Ennek 

ellenére mindig is valakinek a gyermeke volt, akinek valahol, 

valami miatt rossz irányba fordult az élete. Az egyetlen, aki 

megérthette helyzetét, az volt, akiben isteni szív dobogott. 

Zákeus tehát felkapaszkodik a fára, túl bizonytalanul és 

méltatlanságának tudatában ahhoz, hogy szemtől szemben 

találkozni merjen ezzel a szent személlyel, Jézussal. Túlságosan 

félt szembenézni ezzel az emberrel, aki Isten képmása volt. 

Felmászik a fára, csak hogy megpillanthassa Őt, és lám, Isten 

szíve keresi ezt a kisembert. Ahogyan mindenkit keres, 

függetlenül attól, hogy mennyire rossz ember. És csodák csodája, 

Jézus azt mondja: „Zákeus, jövök, hogy nálad vacsorázzak!” 

Meghívatja magát Zákeus házába, mert tudja, hogy a 

vámszedőnek soha nem lenne bátorsága meghívni Őt. Ezen a 

napon a tolvaj és csaló megtér, és egész házanépe üdvösségre 

talál. Ez Isten arca! Nem mennydörgés és villámlás a hegyen, 

nem félelem és rémület, ami bujkálásra késztet, ha Ő közeledik. 

Nem, Isten dicsősége, amelyet Jézus Krisztus arcán, az Atya 

képmásán látunk, valami rendkívül szeretetteljes, gyengéd és 

gyönyörű. Ez az Ő igazi dicsősége! Az Ő igazi arcának ezek a 

csodálatos képei Jézus egész életében tetten érhetők! 

Mária Magdolna Jézus egyik barátja, de sokan megvetik, mert 

prostituált volt. Jézus Simon, egy farizeus, egy neves egyházi 

tisztségviselő házában ül, és itt jön ez az asszony, besurran az 
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ajtón. Mi van nála? Egy üveg nárdusolaj, amiért összes 

megkérdőjelezhető bevételét odaadta. Mindent elkölt, és 

megveszi ezt az üveg illatos kenőcsöt, odalopakodik Jézus 

lábaihoz, nem áll az Ő színe elé, mert hogyan merészelhetne egy 

ilyen rossz hírű asszony a Szent színe elé állni?! 

Ahogyan az olaj szétárad, illata betölti az egész szobát. Mindenki 

undorodva néz a nőre, ahogy a díszvendég előtt guggol, sír, és a 

hajával törli Jézus lábait. A farizeus Simon arra a következtetésre 

jut, hogy ez az ember nem lehet próféta. Ezt az ítéletet az Istenről 

alkotott előítéletei alapján hozza meg. Az ő elképzelése szerint 

Isten könyörtelen bíró! Olyan istenre gondol, aki halálra sújtja ezt 

a bűnöst, aki elutasítja ezt az asszonyt, mert szentségtelen és 

tisztátalan utcanő volt. Hogyan is merészel ő a szenthez 

hozzáérni?! Simon arra a következtetésre jut, hogy ha ez a 

galileai Isten embere lenne, akkor tudná, nem engedheti közel 

magához ezt az asszonyt, mert Isten azt mondja, hogy ahol ő 

megjelenik, ott még a föld is megszentelődik (2Mózes 3:5)! A 

farizeus hozzáállása: „Ne merészelj közeledni hozzám, 

prostituált!” Simon az Istenről alkotott korlátozott elképzelései 

és fogalmai alapján ítélkezik Jézus felett. De mit mond Jézus, 

Isten igazi arca? Azt mondja, „hagyd békén ezt a nőt!” Azt 

mondja, „asszony, ahol csak az evangéliumot hirdetni fogják, ott 

ezt a történetet is elmondják.” Szembeállítja őt Simonnal: „A 

temetésemre kent meg. Nem szűnt meg csókolgatni lábaimat, te 

pedig soha nem csókoltál meg, soha nem kentél meg olajjal. 

Nézd meg, mit tett értem!” Jézus egy teljesen más képet nyújt 

Istenről, egészen másként mutatja be az Atya arcát. Ezért gyűlöli 

Isten a bálványimádást, ezért adta nekünk igazi képmását és 

tükörképét, akit szemlélhetünk és bízhatunk benne: az élő, 
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pontos másolatban, akin keresztül megpillanthatjuk Isten valódi 

arcát.  

Tükrözés 

Ezzel már majdnem vége a történetnek, de van még egy 

csodálatos szempont. 

 Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia 

ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi 

között. (Róma 8:29) 

Istennek nemcsak egyetlen képmása van, a Jézus Krisztus, 

hanem sok. Az a terve, hogy számtalan pillanatfelvétel készüljön 

Róla. Az a terve, hogy akiket előre ismert (téged és engem), arra 

rendelte, hogy az Ő Fia képmásához hasonlóvá váljanak. 

Olyanok legyünk, mint Ő. Arra születtünk, hogy elsőszülöttek 

legyünk sok testvér között, Isten elsőszülöttjei, mind olyanok, 

mint Atyánk.  

 Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal 

szemlélve, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, 

úgy mint az Úr szellemétől. (2Korinthus 3:18) 

Isten szelleme, Jézus szelleme végzi ezt a munkát, megteremti a 

képet, mely nem fából és kőből készült, hanem egy élő arcmás 

benned és bennem, az Atya, a mindenható, irgalmas szívű Isten 

képe.  

* 
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EGY FELEJTHETETLEN NÉV 

David Clayton 

Isten az Ószövetségben 

Az evangéliumnak sokféle olvasata van, de a legfontosabb 

aspektusa arra a kérdésre összpontosít, hogy kicsoda Isten. 

Nincs ehhez fogható tudás, ez az igazi ismeret, amelyre igazán 

szükségünk van. Ez a kulcsa minden álmunknak, vágyunknak 

és reménységünknek, amit keresztényként megéltünk. 

Sokan aggódnak azon, Isten nevét hogyan kell helyesen kiejteni, 

amikor említjük vagy imában megszólítjuk: Jehova, Yahve, El 

Shaddai, El Eljón vagy Adonai? Mindezek a névalakok az eredeti 

héber szövegben fordulnak elő, például a teremtésről szóló első 

versekben (1Mózes 1:1) Az itt szereplő Isten szó a héber Elohim 

főnév megfelelője. Tehát rögtön a Biblia egyik első szava a 

magasságos Istenre utal. Az Elohim többes számban áll, azt 

jelezve, hogy Ő mennyire hatalmas és nagyságos. Egy másik 

önmegnevezés az Úr részéről: 

 Amikor Abrám kilencvenkilenc éves volt, megjelent Abrámnak az 

Úr, és ezt mondta neki: Én vagyok a Mindenható Isten. Járj színem 

előtt, és légy feddhetetlen! (1Mózes 17:1) 

Az itt használt kifejezés az ’El Shaddai’, ami azt jelenti, a 

’mindenható Isten’. Jehova kijelenti Abrámnak, hogy én vagyok 

a Mindenható, vagyis egy újabb néven mutatkozik be a 

korábbihoz képest, és azt kéri Abrámtól, hogy jegyezze meg ezt 

a nevet. Ha tehát az Úr így hivatkozik önmagára, mint ’El 

Shaddai’, akkor nem helytelen, ha mi is így gondolunk rá.  
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Amikor Jézus két angyal társaságában meglátogatja barátját, ő 

így köszönti:  

 Uram, ha elnyertem jóindulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat! 

(1Mózes 18:3) 

Az Úr helyett használt eredeti szó az Adonai, amely a Strong-féle 

konkordancia szerint az Úr/Isten megfelelője.  

 Melkisédek, Sálém királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a Felséges 

Isten papja volt (1Mózes 14:18) 

Itt egy másik elnevezés olvasható: az ’El Eljón’ azt jelenti, ’a 

magasságos Isten’. Tehát csak Mózes első könyvében legalább 

négyféle elnevezéssel találkozunk, amelyeket nem ember talált 

ki. Ha kicsit tovább haladunk, találunk egy további, különös 

kijelentést Isten részéről: 

 Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg, mint 

„Mindenható Isten”, de azt a nevemet, hogy „Úr”, nem 

nyilatkoztattam ki nekik. (2Mózes 6:3) 

Érdekes, mert ha visszamegyünk a Teremtés könyvéhez és más 

helyekre, láthatjuk, hogy hol használják a Jehova szót. De úgy 

tűnik, hogy bár Mózes, a könyv szerzője alkalmazta ezt a szót, 

Ábrahám, Izsák és Jákób valójában nem ismerték Istent ezen a 

néven. Ők ’El Shaddai’, azaz a mindenható Isten néven ismerték 

őt. Maga Isten állítja, hogy nem ismerték az én nevemet, a 

Jehovát. 
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A nevek tartalma  

A Bibliában egy név egy személy jellemét vagy tulajdonságait 

jelöli. 3-4 éves kisfiúként hiperaktív és problémás gyerek voltam, 

ezért édesanyám "Jim Breeze"-nek nevezett. Egy idő után 

elkezdtek "Jimmy"-nek hívni, és első emlékeim szerint ez volt a 

nevem. Egy nap egy hölgy jött látogatóba, és mint mindig, most 

is gondot okoztam anyámnak, provokáltam a testvéreimet. A 

hölgy azt mondta: „Az igazi nevén kellene szólítanod, hívd 

Dávidnak, és akkor talán abbahagyja a bajkeverést!” Ezután 

mindenki igyekezett a nevemen, Dávidnak szólítani, és a Jimmy 

szó eltűnt. Ezzel csupán azt szemléltettem, hogy a nevet gyakran 

a tulajdonságai miatt ragasztják valakire. Jamaicában, különösen 

a középiskolában, mindenkinek van beceneve. Ha nem kapsz 

egyet, akkor nem is vagy normális tinédzser. Amikor iskolába 

jártam, szerettem azzal dicsekedni, hogy három különböző vér 

keveredik bennem: apám néger volt, nagyapám kínai, 

nagyanyám pedig indiai. Persze a gimnáziumban rögtön a 

"vérek" címkét kaptam. Az elnevezést tehát a tulajdonságaim 

alapján kaptam. 

Isten mindegyik neve az Ő tulajdonságait írja le. A hatalmas 

Isten - Elohim. Az önmagában létező - Jahve. Ezek mind Isten 

jogos címei, de ami figyelemre méltó, hogy mindegyik az Ő 

nagyságán és hatalmán alapul. E címek tiszteletet, félelmet 

váltanak ki az emberből. Ha Istenre királyként gondolsz, mi jut 

eszedbe? Ha egy bizonyos ország királyáról beszélnek, többnyire 

a nagyságra, a becsületre és arra összpontosítanak, hogy 

mindenki más fölött áll. Ez még olyan esetben is igaz, mint 

Anglia királynője, aki egy törékeny, idős hölgy. De mivel 

királynő, mindenki tiszteli őt. A sajtó minden szavára ugrik. 
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Valahányszor megjelenik egy fotón, a média tele van vele. 

Amikor egy ilyen ember beszél, akkor engedelmeskedsz és 

behódolsz, nem szegülsz ellene az illető akaratának. 

Az Istenről alkotott elképzelések 

Az első gyermeki felfogásom szerint Isten olyan volt, mint a 

Mikulás: hatalmában áll jó dolgokat adni, de figyeli, hogy 

megfelelően viselkedsz-e, mielőtt megjutalmazna. Életem nagy 

részében az volt az elképzelésem Istenről, hogy kicsit ijesztő és 

kiszámíthatatlan; nem akartam vele olyan időpontban 

találkozni, amikor nem vagyok teljesen felkészült. Mindig egy 

kicsit bizonytalanul éreztem magam, mert Ő figyel és ítélkezik 

feletted. 

A Biblia bátorítja ezt a felfogást: 

 Amikor az Úr látta, hogy odamegy megnézni, megszólította őt 

Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes! Mózes! Ő pedig 

így felelt: Itt vagyok! Isten ekkor azt mondta: Ne jöjj közelebb! Oldd le 

sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz!  

(2Mózes 3:4-5) 

Ez elég ijesztő, mert e lény annyira szent, hogy még a sarud, a 

cipőd is sérti Őt! E történetek táplálják az Istennel kapcsolatos 

legkorábbi ismereteinket – s ezek szerint félelmetes személy! 

Valahogy megértem azt a felfogást, amit egyesek hangoztatnak, 

hogy ha az Ő jelenlétébe jössz nő létedre, akkor el kell takarnod 

a fejed. Itt van egy bibliai szakasz, amely alátámasztja ezt a fajta 

elképzelést: Isten jelenlétébe lépsz, ezért vedd le a cipődet, mert 

az sértő számára. Kicsit rémisztő helyzet. További igék is 

megerősítik mindezt: 
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 Szemed tiszta, nem nézheti a rosszat, nem tudod elnézni az 

elnyomást. (Habakuk 1:13) 

 Hiszen még szentjeiben sem bízhat, a menny sem elég tiszta a 

szemében. Mennyivel kevésbé az utálatos és romlott ember, aki úgy 

issza az álnokságot, mint a vizet! (Jób 15:15-16) 

 Mindenen rajta tartja szemét az Úr, a gonoszokat és a jókat 

egyaránt figyeli. (Példabeszédek 15:3) 

Azok közé tartozol, akik úgy isszák a gonoszságot, mint a vizet? 

Nos, ha őszinte vagy, akkor el kell ismerned, hogy sokszor van, 

amikor nem vagy alkalmas arra, hogy Isten színe előtt megállj, 

az ilyen és hasonló kijelentések alapján. Olyan ez, mint az 

„Érkezik a Mikulás” című dalocska: „tudja, mikor alszol, tudja, 

mikor vagy ébren, tudja, hogy jó voltál-e vagy rossz, szóval légy 

jó, az isten szerelmére!” Listát készít, kétszer is ellenőrzi, kideríti, 

ki volt rossz vagy jó. Ez a szöveg egy kicsit tükrözi azt a 

nézőpontot, amit mi Istennel kapcsolatban látunk. 

 Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki 

mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. 

(Zsidók 4:13) 

Őszintén szólva, én magam sem akarom, hogy megtudjátok, mi 

rejtőzik a szívemben, amikor nem Isten irányít. Nélküle nincs 

bennem semmi jó. Ennek a ténynek naponta tudatában vagyok, 

és ez pozitív, mert arra késztet, hogy Tőle függjek. Tudom, mire 

vagyok képes nélküle. Olyan dolgokra, amelyek másokat 

megdöbbentenének. Tehát, mondja a vers, mindenki „meztelen 

és fedetlen” Isten szemei előtt. Ő ismeri a gondolataimat, Ő tudja, 

mi van bennem, Ő tudja, mire vagyok képes. Ha belegondolunk, 

ez nagyon ijesztő lehet.  Isten egy univerzális megfigyelő, és 
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mindig biztosítja, hogy rajtad tartsa a szemét. Ami azt illeti, 

olyannak tűnik, mint egy nagyszerű felügyelőtiszt.  

Jézus beszélt a terméketlen fügefáról: 

 Azután ezt a példázatot mondta: Egy embernek volt egy fügefája a 

szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. 

Azt mondta a vincellérnek: Íme, három éve, hogy idejárok gyümölcsöt 

keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet 

hiába? De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben, 

míg körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre, ha pedig nem, 

akkor vágd ki! (Lukács 13:6-9) 

Mit tanít ez a történet? Úgy tűnik, Isten azt üzeni: „Rendben, 

egész idő alatt csak foglaltad a helyet. Készen állok arra, hogy 

eltöröljelek, de adok még egy kis időt. És ha elkezdesz 

gyümölcsöt teremni, jó. De ha nem, akkor ki leszel vágva!” Úgy 

tűnik, ez a történet lényege. Vannak keresztények, akik ezekből 

az értelmezésekből táplálkoznak, és buzgón, meggyőzően 

hirdetik is. Én ugyancsak ilyen prédikációkon nőttem fel, és 

éreztem, hogy egy figyelő, ítélkező Isten tekintete nyugszik 

rajtam. Emlékszem egy bizonyos Uzza esetére, aki megérintette 

a frigyládát, és Isten halálra sújtotta. Tehát Istennel nem szabad 

„játszadozni”, mert annak súlyos következményei lesznek. Ez 

nehéz teher volt számomra, mert szerettem játszani és ugratni az 

embereket. Talán részben ez az oka annak, hogy mihelyt lehetett, 

eltávolodtam a vallástól és Istentől. Úgy gondoltam, Ő nem fogja 

eltűrni az én ostobaságaimat. Ő nemcsak felügyelőtiszt, aki várja, 

van-e gyümölcs, hanem bíró és hóhér is. Isten a bíró, és minden 

egyes dolgot, amit valaha tettél, mérlegelni fog. A gondolataidat 

is meg fogja nézni, „minden titkos dolgot”, amikor ítélet elé állít. 
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 Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg 

parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége! Mert Isten 

megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az. 

(Prédikátor 12:13-14) 

 

 Ezért így szól az én Uram, az Úr: Lángoló haragom kiárad majd 

erre a helyre, emberre és állatra, a mezők fájára és a föld termésére. Égni 

fog, nem alszik ki! (Jeremiás 7:20) 

Ezek az igék végül egy nagyon félelmetes istenarcot rajzolnak 

elénk. Ezért rendkívül fontos megismernünk, kicsoda valójában 

Isten, és így a helyes képet tudjuk megosztani másokkal.  

Jézus szemléletmódja 

Ha áttérünk Jézus Krisztus tanításaira, egyértelmű, hogy az ó 

helyett egy új szövetség felé mutatott. Egyrészt azt hirdeti, hogy 

továbbra is tiszteljük a törvényt: Mert bizony mondom nektek, hogy 

amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el 

a törvényből, míg az egész be nem teljesedik. (Máté 5:18) Másfelől azt 

hangoztatta, hogy egy új szakaszba, egy új rendszerbe lépünk át, 

új megértésre van szükség. Egyidejűleg hirdette mindkettőt, és 

néhány kijelentése valóban nagyon nehezen érthető. Van 

azonban közöttük könnyebben felfogható is: Kijelentettem a te 

nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és 

nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. (János 17:6) Itt 

Istenhez beszélt, aki El Shaddai, El Eljon, Elohim, Jahve stb., Ő 

azonban Atyának, Édesapának szólítja, s ez szinte olyan, mint 

egy új név.  

Itt van tehát a tizenkét tanítvány és talán még néhány másik 

követő, és Jézus azt mondja Istennek: „Megjelentettem nekik a 
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nevedet.” Ez azt jelenti, hogy kinyilatkoztattam, ismertté tettem, 

be- és megmutattam. Ha végiglapozzuk az evangéliumokat, 

egyetlen igét sem találunk, ahol Jézus más néven hivatkozott 

volna Istenre, mint Atya, Apánk! Sehol nem mondja, hogy az én 

Édesapám neve El Shaddai, Elohim vagy Jahve – így szólítsátok. 

Itt ellenben arról tesz bizonyságot, hogy kinyilvánította, 

bemutatta Isten nevét. Vagyis bemutatta Isten jellemét, amit neve 

takar a valóságban, hiszen a Bibliában a nevek karaktereket, 

fejeznek ki. Tehát Jézus azt mondja, hogy 

„megértettem/feltártam jellemedet azok előtt, akiket nekem 

adtál a világból.” Amikor tehát az Újszövetséghez érünk, és Isten 

nevét keressük, akkor azt keressük, hogy milyen jellem van 

kinyilatkoztatva Isten vonatkozásában! Nem azt, hogy milyen 

hangsor segítségével szólították Őt, nem a kifejezett címet, 

hanem azt a jellemet, amelyet kinyilatkoztatott. Ez a 

legfontosabb dolog Isten neve kapcsán. 

 Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén 

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

Vegyük észre az ellentétes gondolatokat! Senki sem látta Istent, 

de mit tett Jézus? Kijelentette Őt! Más szóval, Jézus tette 

láthatóvá számunkra Istent. Az Ő lénye mutatja be Isten igazi 

arcát. Fennállt és fennáll tehát egy ellentét azon fizikai valóság 

között, amit az emberek keresnek, és a szellemi valóság között, 

amit Jézus valójában feltárt, hogy felragyogjon előttünk Isten 

dicsőségének ismerete Krisztus arcán. (2Korinthus 4:6) Tehát 

láthattuk Istent, mert Jézus azt mondja, aki engem látott, látta az 

Atyát. (János 14:9) Ez megint egy újabb markáns kijelentés, amely 

szerint nem az a fontos, milyen hangokat ejtünk ki, amikor 

Istenről beszélünk, sokkal inkább az, hogy mit látunk, amikor 
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Istenre nézünk. Jézus azt mondja: „Én kijelentettem Őt”. Isten 

dicsőségét látjuk Jézus Krisztus arcán. Ez Isten igazi neve. 

A két név 

Ebben az összefüggésben két név van, amelyet Jézus feltárt 

előttünk Isten vonatkozásában. Az Ószövetségben jóval több, 

mint öt nevet ismerhetünk meg, az Újszövetség azonban Jézus 

révén kettőt tár elénk. Úgy hiszem, ezt a kettőt érdemes igazán 

megjegyeznünk. A zsidók nem szólították Jahvenak Istent, mert 

úgy gondolták, túlságosan szent név ahhoz, hogy szájukra 

vegyék, s ezzel tulajdonképpen elvétették a lényeget. Amikor 

Mózes elkészítette a rézkígyót, nem fogadták meg a szellemi 

leckét. Ehelyett több mint négyszáz évvel később még mindig ezt 

az élettelen ércdarabot imádták. Rúdra tették és tömjéneztek 

neki, mert nem értették az üzenetet. Ugyanígy megszűntek 

Jahveként hivatkozni rá, a nevet egyszerűen felváltották az „Úr” 

titulussal; úgy próbáltak tiszteletet mutatni, hogy egyre távolabb 

és távolabb húzódtak tőle. 

 Ő pedig ezt mondta nekik: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: 

Atyánk, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod!  

(Lukács 11:2) 

Minden iskolában, ahová Jamaicában jártam, mindig volt egy kis 

reggeli áhítat, és az egyik, amit gyerekként tanítottak nekünk, az 

Úr imája. Ezt nem csak a templomban tanultam meg, hanem az 

iskolában is. Úgy kellett megtanulni, ahogy a Bibliában van. Mi 

Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved! Olyan 

lett, mint egy mantra: elmondtuk, és soha nem jelentett semmi 

személyeset. Az ember hajlamos valamit úgy mondogatni, hogy 

nem is érti azt. Jézusnak nem volt szokása ezt tenni. Amikor így 
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tanított: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, akkor azt hiszem, meg 

kell vizsgálnunk a mélyen rejlő lényeget, hogy megértsük, mit 

üzen. Ha Istenhez fordulunk, valójában Édesapánkhoz 

fordulhatunk. Nemcsak egy címke, egy szófordulat, hanem igazi 

Apánk az Isten! Túlmutat minden formalizmuson és 

törvényeskedésen.  Jézus tehát azt mondta, hogy Isten a mi 

Atyánk, és amikor Hozzá jövünk, ez legyen a nézőpontunk. Nem 

könnyű azoknak, akinek rossz apjuk volt. De Jézus egy jó apáról 

beszélt, aki szereti a gyermekeit. 

Az "apa" szó hallatán három dolog jut eszünkbe. Először is a 

tisztelet – én tisztelem az apámat. Másodszor, függök az 

apámtól. Harmadszor, engedelmeskedem neki. Amikor azonban 

a közelben volt, soha nem voltam száz százalékig önmagam, 

annak ellenére, hogy nagyon jó apa volt. Mindig igyekeztem úgy 

viselkedni, hogy az neki tetsző legyen. Hallottam egy dalt, a 

következő szöveggel: „átkarolom apám nyakát, és elmondom 

neki, hogy hiányzik; elmondok neki mindent arról az emberről, 

akivé váltam, és remélem, hogy ez tetszik neki.” Még ebben a 

versben is, amely az apával való újbóli találkozásról szól, van egy 

kijelentés: Még mindig szeretném tetszésedet elnyerni. Mindig is 

ilyen voltam az apámmal kapcsolatban. Örültem, valahányszor 

azt hallottam tőle, hogy „jól tetted, fiam!” Akartam a 

jóváhagyását. De voltak olyan szavak és történetek, amiket csak 

a testvéreim körében meséltem el, de apám jelenlétében soha. 

Szóval, mellette sosem voltam száz százalékig szabad, hogy 

önmagam lehessek. 

 Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, 

mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, 

amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. (János 15:15) 
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Jézus tehát egy lépéssel tovább megy. Az elképzeléstől, hogy 

Isten az Atyánk, eljut ahhoz a valósághoz, hogy Isten a barátunk. 

Mi teszi a barátot? Azt mondja, a különbség az, hogy most már 

ismeritek a titkaimat, és tudjátok az igazságot a szívemről. Egy 

barát képes belépni a szívedbe és az elmédbe, ismer téged ezen 

a bensőséges szinten. Ez tesz titeket barátokká. Amikor egy 

ember közelében vagy, csak azért, mert kénytelen vagy ott lenni, 

elkerülhetetlenül nyomás alatt vagy. Van egyfajta kellemetlen 

érzés. De amikor egy igaz barátod van, akkor maradhatsz vagy 

elmehetsz, ha akarsz, és függetlenül attól, hogy mit választasz, a 

barátság megmarad, és mindkét fél jól érezheti magát. Ettől 

függetlenül könnyed viszonyban vagyunk egymással. 

Nincsenek követelések, nincs nyomás. Lehetek önmagam. Jézus 

tehát két nevet ad nekünk Isten vonazkotásában: Atyánk és 

barátunk. 

Soha nem gondolunk így Istenre. Isten király, uralkodó, El 

Shaddai, El Eljon, Jehova, Mindenható... közelébe érve leveszed 

a cipődet! Ő félelmetes, Ő nagyszerű! Szeret engem, de mégis 

ijesztő! Nehéz megérteni Őt, és a legjobb, ha egy kicsit óvatos 

vagyok, még akkor is, ha Ő az én Atyám. De amikor barátként 

jön, akkor sokkal jobban érzem magam! A barátságban az a 

lényeg, hogy a kapcsolat kölcsönös. Én akarlak téged, és te 

akarsz engem. Láttál már valaha egyoldalú barátságot? Láttál 

már férfit, aki egy nőt üldöz, vagy láttál valakit, aki megpróbál 

barátkozni egy másik emberrel, és az illető megpróbálja elkerülni 

őt? Működött ez valaha is? Az igazi barátság kétoldalú. Isten 

keres téged, és te is keresed Istent. Ez csodálatos elegyet alkot, és 

csodálatos eredményeket hoz. 
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Mit akar Isten valójában? 

De aztán felteszem a kérdést: mit akar Isten tőlem? Igen, azt 

akarja, hogy dicsőítsem Őt. Nos, ez azonnal nyomás alá helyez; 

azért akar engem, mert tudok valamit nyújtani. „Azért akarlak, 

mert előmozdíthatod az igazságosságomat. Azért akarlak, mert 

tanítani tudod az embereket arra az életmódra, amit élniük kell.” 

Oké, hasznos eszköz vagyok, de csupán ennyit jelentek neked? 

Ezért érdeklődsz irántam? Nem elégít ki, amikor így 

gondolkodom. Felteszem magamnak a kérdést, miért 

foglalkozik velem Isten? 

Van néhány dolog, amit a Biblia mond, és amit alaposan meg kell 

fontolnunk. Például, amikor a Biblia arról beszél, hogy Isten 

örökké égő tűzre veti a kárhozottakat. Ez nevetséges és 

lehetetlen, mégis a Biblia használja ezeket a kifejezéseket, és 

nekünk el kell gondolkodnunk az értelmezésükön, és meg kell 

találnunk a módját, hogy ezt a szeretet Istenének gondolataival 

összhangban megmagyarázzuk. Fel kell fedeznünk azokat a 

helyeket, amelyekkel együtt egy teljes, igazi képet kapunk 

Istenről.  

Ezért kérdezem, miért foglalkozik velem Isten? Igen, adott 

parancsolatokat, részesített a megváltásban, Jézus meghalt 

értem. Megmentett, és azért élek, hogy dicsőítsem Őt. De Isten 

azt mondja: „Nem, nem, ez még nem elég! Még nem végeztem, 

akarlak téged! Közösségre vágyom veled.” Ettől úgyszólván 

eldobom az agyam! Azt is mondhatta volna: „Mindent 

megadtam neked, amire szükséged van, most már más dolgom 

van.” De ehelyett így szól: „Én valójában téged akarlak.” De 

miért foglalkozik Isten velem? Mit tehetek én? Tudnám-e Őt 

jobbá tenni? Tudom-e növelni a mindenható Isten hírnevét? Be 
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tudok-e lépni a világegyetembe, és tudok-e tenni valamit 

Istenért? Én, a kis bolha?! Nem, de Ő mégis akar engem. Mert 

értékeli a barátságomat. Engem akar, engem személyesen! 

Gyakran beszélek a gyermekeimmel és unokáimmal való 

kapcsolatomról, mert sokat tanulok ezáltal is Istenről. Amikor 

jön az unokám, mit tud nekem adni? Több gondot okoz, mint 

bármi más, mert rajta kell tartanom a szemem. Ha kimegy a 

szabadba, ügyelnem kell, hogy az udvaron belül maradjon. 

Mindig azt akarja, hogy készítsek neki valamit, vagy rajzoljak 

neki egy képet, és ezzel elveszi az időmet. Bejön, és amíg én 

dolgozni próbálok, ő beszél. De én nem is akarnám, hogy 

másképp legyen. Ha nem jön látogatóba, akkor aggódom. 

Boldogan elviselem a vele járó nehézségeket, mert azt akarom, 

hogy ott legyen! Miért? Nincs rá indok. Nem tudjuk a dolgokat 

ketten érett szinten megvitatni. Amikor a fiam jön, ő már 

idősebb, azonos intellektuális szinten vagyunk, képesek 

vagyunk összetett dolgokról beszélgetni. De amikor ez a kisfiú 

megérkezik, csak arról akar beszélni, amit az ember alapból 

ostobaságnak tartana. De én nem is akarom másképp. Ez segít 

megérteni, hogy Isten miért akar engem, mert ahogy az 

unokámnak, úgy nekem sincs mit adnom Neki. Egy kis 

bosszúság, egy kis nyűg vagyok, csak útban vagyok, és folyton 

elrontom. De Őt nem érdekli! Ő a barátjának akar engem! 

Felteszem magamnak a kérdést, ésszerűen gondolkodom-e? 

Nem próbálom-e Istent emberi szintre lehozni? De 

gondolkodjunk egy kicsit! Itt van ez a mindenható Isten, és Ő 

teremti a világegyetemet. Olyan elméje van, amit még csak fel 

sem tudunk ésszel érni. El sem tudjuk képzelni ennek a Lénynek 

a nagyságát. Mire teremtett minket? Talán azért, hogy 
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elszórakoztassa magát azzal, hogy nézi ezeket a kis 

teremtményeket, akik itt szaladgálnak? Mire vágyik egy ilyen 

hatalmas szív? Az egyetlen dolog, amire szerintem valaha is 

vágyhatott ebben a világegyetemben, az a barátság. Egy olyan 

szívet akar, amely képes felmelegíteni az Ő szívét. Tudtok-e 

mondani valamit, amit bárki adhatna Neki, annak, akinek 

mindene megvan, és aki mindent teremtett? Mit adhatnánk 

Neki? Isten azért teremtett minket függetlennek, hogy amikor 

Hozzá fordulunk, megtapasztalhassuk az igazi barátságot. Ez az 

egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy megelégítsük Isten szívét. Ő 

tudja, hogy nem robotok, hanem szabadok vagyunk, és Őt magát 

akarjuk. Megtapasztalhatjuk jelenlétét, és így Ő boldog lehet 

ennek tudatában.       

* 

BARÁTSÁG ISTENNEL 

David Clayton 

 

Valahányszor Istenről és a vallásról gondolkodunk, az 

elsődleges kérdésünk, mit nyerhetünk mi ebből, mit kaphatok 

én? Mit tehet értem Isten? Hogyan tudna Isten megáldani 

engem, hogyan tehetne boldogabbá? Nemrég, ima közben 

eszembe jutott az a kérdés, hogy maga Isten milyen nyereséggel 

számolhat e kapcsolat által? Ezt a kérdést soha nem szoktuk 

feltenni magunknak. Tudom, hogy kívánom ezt a kapcsolatot, 

tudom, hogy próbálok erőfeszítéseket tenni annak érdekében, 

hogy működésben tartsam. Ha azonban egyoldalú kapcsolatban 

élünk, egy idő után feszültté válunk, azon töprengve, eléggé 

keményen próbálkozunk vagy épp túlzásba visszük? Ténylg célt 
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érünk? Ha így közelítjük meg vallási tapasztalatainkat, akkor 

állandóan megkérdőjelezzük az Istennel való viszonyt, és 

mindig úgy érezzük, hogy nem teszünk eleget. Az ilyen helyzet 

nyomás alá helyez bennünket, ezért nagyon hasznos, ha tudjuk, 

hogy a másik is érdeklődik, hogy ez egy kölcsönös kapcsolat. Én 

keresem azt a személyt, és ő is keres engem. Valahogy ez a vallási 

egyenletnek egy olyan oldala, amiről úgy tűnik, soha nem 

beszélünk. És mégis, minél többet gondolkodom rajta, annál 

inkább rájövök, hogy abszolút létfontosságú, ha valóban 

értelmes kapcsolatot szeretnénk folytatni Istennel.   

 De te, Izrael, én szolgám. Jákób, akit elválasztottam, Ábrahámnak, 

az én barátomnak magva. (Ézsaiás 41:8) 

Ez egyike azoknak a bibliai verseknek, amelyek az első 

pillanattól kezdve felkavartak. Képzeljük el, hogy a hatalmas 

Isten valami ilyesmit mond: „Ábrahám, az én barátom!” Hogy a 

mennyek Uralkodója ránéz egy hús-vér emberre, egy egyszerű 

rovarra, és azt mondja: „barátom”… Valahogy mindig bennem 

élt az éhség erre az intenzív, örök kapcsolatra. Vágyakoztam, 

hogy megérintsek valaki nálam nagyobbat! Akkor találom meg 

az életem Lértelmét, ha kapcsolatba kerülhetek ezzel a nálam 

nagyobb Lénnyel.  

Állítsuk szembe ezt a vágyat a világi emberek 

„megszállottságaival”. Vannak, akik a bútoraik szerelmesei, 

vannak, akik az autójuké, mások a tanulmányaiké, megint 

mások a hazájuknak mondott országé. Néhányan a 

társadalomban elfoglalt helyük megszállottjai. Olyan dolgokat 

keresnek, amelyek végül úgy eltűnnek, mint a szélfuvallat. De az 
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én szívemben, mióta megértettem, hogy van Isten, azóta éhezem 

arra, hogy az életem örök értékét megtaláljam. És tudom, hogy ezt 

egyetlen helyen, Istenben találhatom meg. 

Ezért az ilyen kijelentések mélyen felkavarnak engem: 

„Ábrahám, az én barátom”. Az, hogy a világegyetem Istene, 

minden dolgok Teremtője, a Mindenható, aki milliárdnyi világot 

teremtett, ránézhet egy emberi lényre, és úgy hivatkozhat rá, 

hogy „barátom”, ez egy kútmély gondolat. Folyamatosan 

vonzza a szívemet, és szeretném megtudni, hogyan beszélhetett 

Isten így Ábrahámról. Ha rájövök, akkor támpontot kaphatok 

ahhoz, hogy talán én is eljuthatok erre a helyre, hiszen Isten is 

ezt akarja. 

Tehát feltettem a kérdést, mi teszi igazán boldoggá Istent? A 

legnépszerűbb és leggyakoribb válasz az engedelmesség. 

Rendszerint mindenkinek ez jut eszébe először, és bizonyos 

szempontból ez természetes, hiszen sokak vallása 

teljesítményalapon működik. Általános elképzelés szerint 

létezésünk célja és oka az, hogy Isten tetszését elnyerjük, hogy a 

neki való tökéletes engedelmességben éljünk. Sokak számára a 

vallás még mindig arról szól, hogy megpróbáljunk olyanná 

válni, ami Istennek tetszik. Ez a megközelítés azonban azt 

sugallja, hogy Isten boldogsága a mi állapotunktól függ, ami 

azzal függ össze, hogyan teljesítünk. Ez egy teljesen természetes 

emberi nézőpont, és így minden alkalommal, amikor Istenhez 

fordulunk, a lelkünk mélyén mindig ott vannak ezek a kérdések: 

vajon az állapotom és a teljesítményem megfelel-e a 

követelményeknek? Alkalmas vagyok-e arra, hogy itt legyek? 

Úgy tűnik, hogy a vallásom mindig körülöttem forog, az én 
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felkészültségem, az én alkalmasságom, az én elfogadhatóságom, 

az én állapotom körül. 

Így neveltek és tanítottak bennünket a vallásról, ezért felteszem 

magamnak a kérdést, hogy mit akar Isten valójában ebből 

kihozni? Mit kap ebből Ő? Lehetséges, hogy csak úgy, minden 

hátsó szándék nélkül, minden vágy nélkül, hogy bármit is 

nyerjünk Tőle, csak úgy odajöjjünk és leüljünk mellé, és 

tökéletesen boldogok legyünk Vele? Lehet így, hogy nem várunk 

mást, csak barátságot? Vajon ez a szíved vágya? Ez a gondolat 

lángra lobbantott. Valahogy úgy éreztem, hogy az elmém 

megragadta a világegyetem legnagyobb célját, a létezésem 

legnagyobb célját.  

Ha megnézzük a Bibliát, úgy tűnik, mintha Isten mindig azt 

hangsúlyozná, hogy keressetek engem, keressetek engem. Azt 

mondja: „Féljétek Istent és tartsátok meg parancsolatait, ez az 

ember egész kötelessége!” „Keress engem és megtalálsz, ha teljes 

szívedből keresel!” Mindig arról van szó, hogy Istent üldözöd, 

olyan, mintha Ő hátradőlne egy kis távolságban, és azt mondja, 

„próbáld meg egy kicsit jobban!” Úgy tűnik, Ő a cél és a jutalom, 

és a te egyetlen feladatod, hogy tovább hajszold. Valahogy, ha 

minden feltételt teljesítesz, akkor Ő azt mondja: „Rendben, adok 

neked egy kis boldogságot. Megadom neked a jelenlétemet, és 

így most már boldog lehetsz.” 

De ha másik nézőpontból teszem fel a kérdést: mit nyer Isten 

mindebből, ha kap egyáltalán valamit? Mi Isten célja a 

világegyetemben? Csak az, hogy megpróbálja megtalálni a 

módját annak, hogy te teljesítsd a feltételeket, és így elégedetté 

teszed Őt? Van valami zavaró ebben a feltételezésben. Akadnak 
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érthetetlen igék ennek fényében. Például a következő 

sokatmondó, gyönyörű vers:  

 hozd meg az én fiaimat messzünnen, és leányimat a földnek 

végéről, mindenkit, aki csak az én nevemről neveztetik, akit 

dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem!  

(Ézsaiás 43:6-7)  

Ebben a versben minden arra mutat, hogy én közeledjek, én 

teljesítsem a feltételeket. Isten a saját dicsőségére teremtett 

engem. Vagyis a nyomás rajtam van! Azért létezem, hogy 

dicsőítsem Istent. Úgy tűnik, mintha Isten azt mondaná, hogy 

akkor kapok valamit, ha megdicsőítem Őt. De mit érek én 

személyesen Isten számára? Csak azért élek, hogy Őt dicsőítsem? 

Azért, mert felhasználható vagyok arra, hogy prédikáljak 

másoknak, vagy hogy kinyilatkoztassam Istent a világnak? Van-

e bennem bármi, ami eredendő értékkel bír számára? 

Nos, szerencsére a Biblia más helyeken a kapcsolat egy másik 

oldalát is megmutatja nekünk. Van néhány példabeszéd 

Jézustól, ami azt sugallja, hogy önmagamban értékes vagyok, 

éppen azért, mert én én vagyok. Az elveszett fiúról és az 

elveszett bárányról szóló példázatban arról van szó, hogy 

elmegyek, eltévedek, és Isten jön, hogy megkeressen engem. 

Miért jön el, hogy megkeressen engem? Nos, az elveszett juh 

példázatában azért jön, mert értékel engem, de nem mondja meg, 

miért. Lehet, hogy azért, mert a tulajdona vagyok, mert hasznos 

lehetek a misszió mezején, vagy megfelelően képviselhetem őt a 

világban? De miért akar engem valójában? 

Tapasztalatom szerint (és azt hiszem, ez a legtöbbünkről 

elmondható), az egyik dolog, amit igazán visszataszítónak 
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találunk egy kapcsolatban, amikor úgy tűnik, hogy valaki csak 

azért akar megtalálni téged, mert valamit kaphat tőled. A fő cél, 

hogy hasznot húzzanak belőled, és úgy tűnik, egyébként nem 

értékelnek téged. Miért van az, hogy néha, amikor koldusokkal 

találkozunk az utcán, kétszer is meggondoljuk, mielőtt adnánk 

nekik valamit? Mi ennek a pszichológiai oka? Ezek a koldusok 

csak egy eszközt látnak benned, hogy megszerezzenek valamit. 

Egyáltalán nem értékelnek téged, kivéve, ha kaphatnak tőled 

valamit. Minden alkalommal, amikor kapcsolatba lépnek veled, 

azért teszik, mert szeretnének valamit nyerni. A legtöbb ember 

nagyon gyakran így viszonyul Istenhez. Szeretnének a barátai 

lenni, szeretnének jó kapcsolatban lenni vele, de csak az 

ajándékai miatt. Még ha megpróbáljuk is ezt másodlagossá tenni, 

mégis ez a kapcsolat igen fontos részét képezi. De még ennél is 

nyugtalanítóbb az a kérdés, hogy vajon van-e hasonlóan önző ok 

abban, amiért Isten akar velünk kapcsolatban lenni. 

Nehézséget jelent, amikor egy kapcsolatban a hangsúly mindig 

csak: én, én, én. Hogy érzi magát egy férfi vagy egy nő, ha együtt 

vannak, és a másik csak magára gondol?  Hogyan működik ez a 

viszony? Kétségtelenül kudarchoz és előbb-utóbb a kapcsolat 

végéhez vezet. 

Az igazi barátság kulcsa 

Szeretnék különbséget tenni a szeretet és a barátság között. Lehet 

szeretni valakit, de mégsem feltétlenül vagyunk barátok. Ez 

nyilvánvaló, mert a Biblia is ezt mondja: Úgy szerette Isten a 

világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne 

vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3:16) Tehát Isten szereti a 

világot, mégsem áll baráti viszonyban a világgal, s a világ sem 

barátja Istennek. Ez nagyon sok keresztényre is igaz – Isten 
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szereti őket és van egyfajta kapcsolata velük, ez azonban nem 

barátság. Mi az első és legfontosabb eleme egy barátságnak? A 

megbecsülés. Nos, van különbség a szeretet és a megbecsülés 

között? Isten mindannyiunkat szeret, de vajon értékel-e 

mindannyiunkat? Mi szeretjük Istent, de vajon mi értékeljük-e 

Istent? Azon gondolkodtam, mi teszi a barátságot egyedivé és 

különlegessé, mert én tényleg Isten barátja szeretnék lenni. Már 

az Ő szolgája vagyok, már az Ő fia vagyok, de szeretnék a barátja 

lenni!   

Szükségszerűen együtt kell lenned a fiaddal, és együtt kell 

működnöd a szolgáddal. De az, hogy a barátoddal vagy, az a te 

választásod. Barátom az, akit azért választok, hogy vele legyek, 

mert a kapcsolatunk boldoggá tesz. Emlékszem, egyszer volt egy 

barátom, aki ma már nem a barátom. Néha visszagondolok, és 

azon tűnődöm, miért voltunk olyan közel egymáshoz annyi éven 

át? Ha jobban belegondolok, rájövök, hogy ez a barátság 

olyasvalami volt, aminek nagyon örültem. Amikor 

beszélgettünk, az mindig természetes és könnyed volt, és 

élveztem a társaságát. Egyikünk sem akart semmit a másiktól, és 

az egyetlen dolog, amiben hasznát vettük egymásnak, az volt, 

hogy élveztük a közös beszélgetést, leginkább az Úrról. Az egyik 

fő oka annak, hogy a dolgok olyan könnyedén mentek 

közöttünk, az volt, hogy én csodáltam ennek az embernek a 

jellemét, ő pedig az enyémet. Én csak őmiatta akartam a 

barátságát, ő pedig csak miattam akarta a barátságomat. Semmi 

mást nem tudtam neki adni, és neki sem volt mit adnia nekem, 

ez csak barátság volt. Elgondolkodtam, miért volt ez számomra 

olyan különleges, és rájöttem, azért, mert nem voltak elvárások 

a kapcsolatunkban. Egyszerűen csak élveztem a társaságát 

önmagáért, és ennyi volt minden. A jelleme miatt jól éreztem 
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magam mellette, és ez fordítva is így volt. Azt is felismertem, 

hogy amikor a barátság szétesett, ez az elem már nem volt meg. 

Tehát a barátságokat az jellemzi, hogy az emberek nem a 

kinyerhető árukra vagy előnyökre, hanem a személyre 

összpontosítanak. Amikor egy kapcsolat azon alapul, hogy mit 

kell adnod, legyen szó akár romantikus kapcsolatról, akár 

másról, akkor ingoványos talajon állsz. Mert eljön az idő, amikor 

nem tudsz adni, és akkor mi történik? Eljön az idő, amikor nem 

felelsz meg a mércének, amikor már nem elégíted ki az illető 

igényeit, és akkor mi történik? Ez a fajta kapcsolat ingatag, és ez 

az oka annak, hogy a vallási tapasztalat sok ember számára 

bizonytalan lábakon áll. Megértik Isten vallását, de nem ismerik 

Isten barátságát. 

Egy kisgyermek szintje 

Ne feledjük, egy kapcsolat mindkét oldaláról beszélünk - ahhoz, 

hogy egy barátság valóban működjön, kölcsönös tiszteletre, 

kölcsönös csodálatra és kölcsönös vágyakozásra van szükség. 

Tudod, hogy te Isten barátja akarsz lenni, de a kérdés az, hogy Ő 

akar-e a barátod lenni? Mit tudsz felajánlani Neki? Mit kell 

hoznod a kapcsolatba? Legtöbbször azt gondoljuk, hogy amit mi 

hozzá tudunk tenni, az a teljesítményünk - lehetek jó 

parancsolattartó, megtanulhatok szeretni, és ha ezeket a 

dolgokat megteszem, akkor a kapcsolat részemről teljesül. Azt 

hisszük, Ő ezt igényli, és ha ezt látja bennem, akkor a barátom 

akar lenni. De ha belegondolunk, rájövünk, hogy ez egyfajta 

feltételes kapcsolat, és a teljesítményemen alapul. 

Mindig szívesen beszélek a családomról, különösen az 

unokáimmal való kapcsolatomról. A legkisebb unokám még 

csak pár hónapos, és máris találtam néhány tanulságot az ő 
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esetében is. Az egyik dolog, amit észrevettem, hogy ha 

játszottam vele, mosolyogtam és próbáltam felhívni a figyelmét, 

ő közömbösen félrenézett. Különféle mozdulatokkal próbáltam 

a figyelmét felhívni, hogy „hé, erre nézz, itt vagyok!” De mintha 

túlnézett volna rajtam, a fejem fölé, és egyáltalán nem látott 

volna engem. De most már ott tart, hogy amikor a közelében 

vagyok, mindig felragyog a szeme, ha meglát. Felém mozdul, 

rám mosolyog, játszik velem és megérint. Ó, micsoda 

boldogságot jelent ez nekem! Úgy érzem, egész nap vele akarok 

játszani. A tény, hogy felismer és felém nyúl, boldoggá tesz. Még 

e kis forgatókönyv által is sokat tanulok. Úgy értem, 69 éves 

vagyok, ez a baba még csak néhány hónapos, mégis képes 

örömet okozni nekem. Lehet, hogy csak egy szentimentális 

vénember vagyok, vagy éppen bolond? De nem hiszem, hogy 

így van. 

Úgy gondolom, Isten úgy teremtett minket, hogy megismerjük 

Őt, és a szereteten és közösségen alapuló emberi 

tapasztalatokban olyan leckéket rejtett el, amelyek segítenek 

megérteni Őt. Nem láthatom Isten arcát, nem tudnám elviselni a 

látványát a jelenlegi formámban, hogyan tanulhatnék tehát tőle, 

róla? A földi kapcsolataimon keresztül. Megérteti velem, hogy 

valaki, aki sokkal idősebb, sokkal bölcsebb, sokkal nagyobb és 

sokkal érettebb, hogyan találhat örömet egy kis nyávogó 

dologban, ami semmit sem tud adni cserébe. A tanulság az, hogy 

nem kell azonos szinten lenned ahhoz, hogy barátok legyetek 

valakivel, nem kell azonos intellektuális képességekkel 

rendelkezned ahhoz, hogy örömet szerezz a másiknak. Vajon 

Isten képes-e megtalálni bennem ezt a fajta elégedettséget? Az 

egy dolog, hogy én keresem Őt, de a szívem vágyik arra a 

bizonyosságra, hogy Ő örül, ha velem lehet, hogy tudja, ha nem 
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keresem Őt, akkor hiányzik neki a társaságom. Hiányzik neki az 

az öröm, ami a szívébe költözik, amikor az arcába mosolygok, és 

feléje nyúlok. 

Megfontoltam mindezt és arra jutottam: „Istenem, nyolcmilliárd 

emberrel van dolgod a Földön, és egy egész világegyetemmel. Ki 

vagyok én, hogy örömöd leld bennem? Ki vagyok én, hogy Te 

velem akarsz barátkozni?!” Ha van egy autóm, akar-e a barátom 

engem, mert az autó rendelkezésére áll? Ez egy döntő elem 

annak meghatározásában, hogy milyen egy kapcsolat, mert 

ebben a világban az emberek általában érték- és haszonelvűek. 

Úgy növünk fel, hogy az alapján értékelnek minket, amit 

nyújtani tudunk, de csodálatos tudni, ha esetleg mégis csupán 

önmagamért értékelnek, még akkor is, ha nincs mit adnom. 

Nagyon kielégítő az ilyen jellegű tudás, és akkor a legértékesebb, 

ha tudjuk, hogy Istentől származik. 

Szeretet kontra barátság 

A másik unokám, Cayde mindig szeret a közelemben lenni, és 

ezt nagyra értékelem. Néha az irodámban dolgozom, és ő csak 

jön és leül a sarokba, olvas vagy néz valamit. Nem muszáj ott 

lennie, de szeretne. És még ha nem is mond semmit, akkor is 

megmelengeti a szívemet, hogy ott van. Örülök, hogy a 

közelemben akar lenni, mert ez egy olyan kor, amikor a 

fiataloknak általában nincs idejük az idős emberekre. Néha jön, 

és azt mondja, hogy éjszakára maradni akar, és ha beleegyezem, 

tudom, hogy nehéz éjszakának nézünk elébe. Mert akkor kell 

majd lefektetnem, amikor én aludni szeretnék, mesét kell majd 

olvasnom neki, mielőtt elalszik, és talán egy kicsit tovább fog 

ébren tartani, mint a megszokott. Szóval tudom, hogy egy 

kemény éjszaka van kilátásban. Egy reggel imádkoztam, és 
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valami megérintett a sötétben. Természetesen megijedtem, és 

amikor felnéztem, ő volt az. Egyszerűen odahúztam magamhoz, 

és elkezdtem vele imádkozni, bár tudtam, hogy kicsit nehezebb 

lesz, ha ő is ott van mellettem. Nem éreztem csalódottságot vagy 

bosszúságot, ellenkezőleg, boldoggá tett a tudat, hogy jól érzi 

magát a közelemben. 

Szóval, tanulok ezekből az esetekből, és folyton azt kérdezem 

magamtól, vajon Isten, a mindenható tényleg így érez? Hogyan 

nézhetünk erre a nagyszerű Lényre, és hogyan hozhatjuk le Őt 

emberi szintre? Nem szabad elfelejtenünk, hogy az ő képmására 

lettünk teremtve. A legjobb kapcsolataink, legmeghatóbb 

élményeink annak a tükörképe, amit Isten magáról akar tanítani 

nekünk! Amikor erre gondolok, rájövök, hogy sok embert 

szeretünk, de nem igazán értékeljük őket. Akiket értékelünk, és 

akik viszonozzák ezt az érzést, azokkal jó barátok leszünk.   A 

szeretet abban fejeződik ki, hogy teszünk dolgokat, hogy 

kedvesek vagyunk, de a barátság teljesen más szinten van. A 

barátság megbecsülést feltételez.  

Így hát felteszem a kérdést: értékel-e engem Isten? Tudom, hogy 

szüksége van a szolgálataimra, és a Biblia számos kijelentése 

erről szól, hogy szolgálnunk kell Őt, hűségesnek és 

elkötelezettnek kell lennünk. De vajon értékel-e engem Isten? 

Mit tudok neki nyújtani? Mit kap Ő tőlem? Nos, ha megnézzük 

az 1Mózes 3:8-at, akkor a Bibliában az első olyan helyet látjuk, 

ahol Istennek az emberekkel való kapcsolatáról van szó: És 

meghallották az Úr Isten szavát, amint a kertben járt a nap hűvösén; és 

Ádám és felesége elrejtőzött az Úr Isten színe elől a kert fái közé. Nem 

tudom, hogy Isten énekelt-e vagy beszélt, de ők hallották a 

hangját. Nyilvánvaló, hogy ezt Isten eddig is rendszeresen tette, 
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hiszen jól ismerték a hangját. Akkor miért jött le, hogy beszéljen 

Ádámmal és Évával? Azt akarta, hogy a tanúi legyenek? Nem 

volt senki, akinek tanúskodhattak volna. Azt akarta, hogy Őt 

képviseljék helyesen a világban a többi ember között? Nem volt 

senki más a világon. Akkor miért jött le Isten a kertbe? Bizonyára 

azért, mert a mindenható nagy Isten egyszerűen csak élvezte a 

társaságukat. Velük akart lenni – csak úgy!  

Tehát eljött hozzájuk a kertbe, de miért is? Akkor Ádám és Éva 

valószínűleg azt gondolta, azért jön, hogy megítélje őket, mert 

elvették a gyümölcsöt. De az igazság az, hogy Isten az 

együttlétért jött, hogy a barátaival legyen, ők viszont elbújtak 

előle! Valami drasztikusan megváltozott, és ez nem Isten volt! Ez 

egy tragikus történet, de az igazság az, hogy Isten ma is 

ugyanolyan  jó szívvel van irántunk. Bár nyolcmilliárd ember él 

ezen a bolygón, az én szívem és az én helyem értékes Neki, az én 

közösségem értékes Neki. Amikor reggel megyek, hogy 

találkozzak Vele, Ő mosollyal az arcán vár rám, örül, hogy 

eljöttem. Nagyra értékel minden hibámmal együtt, a dolgok 

ellenére, amiket tettem, a sok kudarcom ellenére Ő értékel 

engem, és ugyanúgy akar engem. 

Ha azt szeretnéd, hogy az imaéleted szép legyen, ha igazán 

élvezni akarod, akkor a megfelelő hozzáállással menj Istenhez! 

Csak azért menj hozzá, hogy élvezd őt, csak azért, hogy vele 

legyél, és boldog légy vele, és meglátod, mi fog történni! Amikor 

végeztél, nem akarsz majd elmozdulni, mert annyira élvezed a 

közösséget, és boldog vagy. Isten igazi barátai, a hozzá 

legközelebb álló emberek azok, akiknek az életében végül a 

legnagyobb dolgokat tudja tenni. Ők azok, akik nem anyagi 

javakat keresve jönnek Hozzá, vagy azért, mert Ő nyereséget tud 
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nekik adni. Ők azért jönnek Istenhez, mert Őt akarják. 

Következésképpen és paradox módon ők azok, akik a 

legnagyobb áldásokban részesülnek, mert Isten annyira közel 

van hozzájuk, Hozzá tartoznak, és Ő azt teheti az életükben, amit 

akar. 

Isten öröme 

A zsoltárok egyik verse a következőket mondja: Mert az Úr 

gyönyörködik az ő népében, a szelídeket üdvösséggel ékesíti. (149:4) Ez 

egy gyönyörű vers! Mit jelent az, hogy gyönyörködik? Azt 

jelenti, hogy boldoggá tesz. Isten azt mondja: az én népem 

boldoggá tesz engem, örömömet lelem benne! És mi az 

eredmény? Megszépíti a szelídeket az üdvösséggel. Megkapják 

a csodálatos „béren kívüli előnyöket”. Isten örömét leli benned, 

és ez egy kölcsönös kapcsolat – Ő üdvösséggel ékesít fel téged. 

Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős 

se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával; 

Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, 

hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e 

földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. (Jeremiás 9:23-

24) Örülj, hogy ismeri a jellemedet, örülj, hogy tudja, milyen 

ember vagy, mert akik ismerik Istent, azok állnak hozzá a 

legközelebb. Akik a legjobban ismerik Őt, azok bíznak benne a 

legjobban, azok találják meg benne az örömüket. Dicsekedjék 

tehát Isten népe azzal, hogy megismerte Őt, és hogy rájött, hogy 

Ő az az Isten, aki örül a népében, vagyis örömét leli benne. 

Felelt Jézus és mondta neki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én 

beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál 

lakozunk. (János 14:23) Apám szeretni fogja! Ez egy mély és 

megdöbbentő kijelentés! Isten az egész világot szereti, de 
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különleges kapcsolata van azokkal, akik beengedik Őt az 

életükbe, azokkal, akik a barátai lesznek, azokkal, akik nemcsak 

keresik Istent, hanem válaszolnak is arra, hogy Ő keresi őket. 

Miért döntöttél úgy, hogy ott élsz, ahol élsz? Általában ott élsz, 

ahol élni akarsz. Azért választod, hogy ott élj, mert élvezed az 

élményt. Isten tehát azt mondja, hogy azért „lakom nála”, mert 

élvezi, hogy ott lehet! Ez nem egyoldalú, nem csak én akarom, 

kétségbeesetten próbálom megtalálni a módját, hogy áttörjek, Ő 

is ugyanúgy akarja. Így tudom, hogy értékes vagyok, hogy 

akarnak, hogy megbecsülnek, és ez mindennél értékesebbé tesz 

a világon. A világegyetem legnagyszerűbb Személye a barátom, 

és Ő akar engem. Mit számít bármi más? Mindig emlékezz arra, 

hogy Atyád értékel téged, és önmagadért akar téged, nem pedig 

azért, amit adhatsz. Ez íródjon a szívünkbe, örökre!    

 

* 

MESE A KÉT PATKÁNYRÓL 

David Clayton 

Elmesélek két, tanulságokkal bíró hétköznapi történetet. A 

feleségem irtózik mindenféle rágcsálótól és rovartól. Ajtón-

ablakon mindenütt szúnyoghálók, semmi nem jöhet be a házba. 

Mindig azt mondom, ha tűz lenne, nehezen tudnánk vész esetén 

kijutni, de mindegy, azt akarom, hogy a feleségem boldog 

legyen, ezért együttműködöm vele a kérdésben. Nem juthatnak 

be szúnyogok, bogarak és főleg gyíkok. Ha egy is besurran, az 

már komoly válsághelyzet. Senki nem alhat, amíg meg nem 

találom azt a gyíkot. Nem számít, éppen mit csinálok, ott kell 

hagynom, és meg kell keresnem az állatot, el kell kapnom és meg 

kell szabadulnom tőle. Általában kidobom őket a bokrok közé. 
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De ezeken is túl a patkányok különösképpen utálatosak. 

Véletlenül sem szabad őket beengedni, a házunk le van zárva 

előttük. Azért különösen gyűlöletesek, mert Jamaicában egyes 

rágcsálók a leptospirózis nevű, alkalmasint halálos betegséget 

hordozzák.  

Az első patkány  

Egy nap, nem is olyan régen, a feleségem megmutatta, hogy 

valami átrágta magát az alufólián, amely a tűzhelyen lévő sült 

krumplit fedte. Kíváncsi volt, mi okozhatta. Az egyetlen, ami 

eszembe jutott, hogy egy patkány tette! De hát ez kizárt, 

lehetetlen, mert egy patkány sem tud bejutni a házunkba, hiszen 

az olyan, mint a Fort Knox erődítmény minden rágcsáló ellen.  

Ezért annak eshetősége, hogy mégis egy patkány lappanghat 

valahol a házban, olyan súlyos válsághelyzetet teremtett, 

amelyet képtelenek voltunk elfogadni. 

Pár nappal később a feleségem elborzadva jelentette: „Láttam 

egy hatalmas patkányt a konyhában!” Erre aztán macsétával 

berohantam, és alaposan átkutattam minden zugot, ám nyoma 

sem volt a tettesnek. Bezártuk az ajtót, hogy véletlenül se 

juthasson ki, de ezzel támadt egy még komolyabb probléma. A 

feleségem nem tudott bemenni a konyhába, mert a hívatlan 

vendég ott ólálkodott. Ez azt jelentette, hogy nem kaptam 

vacsorát, és semmi nem történhetett a konyhában, amíg el nem 

kaptuk ezt a patkányt. Szereztünk néhány ragasztócsapdát, és 

stratégiailag fontos pontokon elhelyeztük őket. Nem sokkal 

később az egyik tele lett patkányszőrrel. Úgy tűnt, az állat 

beleragadt a csapdába, de megszökött. Ez azt jelentette, hogy 

különösen erős példány lehet, mert a ragasztócsapda nagy volt, 

mégis sikerült megszöknie. Akárhogyan is kerestük, nem 
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találtuk. Ezért egy kis pirított kókuszt tettünk a csapdára, mivel 

a patkányok szeretik ezt a finomságot. Rövidesen heves csatazaj 

ütötte meg a fülemet, és bizony, ott volt a gazfickó. Így hát 

kivittem kertbe, jól tudván, hogy végre kell hajtanom a rajta a 

halálos ítéletet. Ránéztem a patkányra, és tudtam a bűneit. Az 

első, hogy patkány volt. A második, hogy bejött a konyhámba, 

és veszélyeztette a családom nyugalmát. Ezért meg kellett halnia. 

A feleségem, aki általában nagyon szelíd és gyengéd, meglepett 

azzal a javaslatával, hogy fújjunk rovarirtót a szemébe. 

Megértettem, hogy csak azért volt dühös erre a patkányra, mert 

bejutott a konyhájába, és veszélyeztette az egészségünket. Mégis 

azzal érveltem, hogy bár meg kell halnia, mert veszélyt jelentett 

ránk, nem kell, hogy mi is szenvedést okozzunk neki. Mivel 

érdemelte ki, hogy szenvedjen? Csak egy patkány volt. Így hát 

nyakon vágtam a machétával, hogy gyors halála legyen. 

Több dolgot is megértettem a patkány esete kapcsán. Az első, 

hogy a patkány a természetéből fakadóan patkány módjára 

viselkedett, semmi rosszat nem tett. Kinek a hibája, ha a patkány 

leptospirózist hordoz? Szándékosan teszi? Ha olyan természetű, 

hogy felfalja az élelmiszereket, akkor ezt szándékosan teszi, 

hogy engem bosszantson? És mégis, amikor elkapjuk, annyira 

feldühít bennünket az általa hordozott veszély miatt, hogy néha 

még bosszút is akarunk állni rajta. A józan ész azt diktálja, hogy 

a patkánynak meg kell halnia, de nem kell szenvednie. Rendben 

van, ha meg akarsz szabadulni a veszélytől, de miért kell közben 

fájdalmat okozni? Ez az egész eset eszembe juttatott valamit. 

 Mert tudom, hogy bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen 

az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghezvinni azt. 
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Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit 

nem akarok: a rosszat. (Róma 7:18-19) 

 

 egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké 

(Róma 5:19) 

 

 Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, 

hanem a bennem lakó bűn. (Róma 7:20) 

Ezek szerint ahogyan a patkány nem tehet arról, hogy 

patkánynak született, az ember sem tehet arról, hogy bűnösként 

jön a világra. Nem hibáztathatsz valakit azért, mert pusztán 

önmaga. Nem hibáztathatsz egy patkányt azért, mert patkány, 

de mégis, mi történjen vele? Meg kell halnia, mert annak ellenére, 

hogy nem tehet róla, halálos betegséget hordoz. Ha a patkány 

olyan helyre bemászik, ahol veszélyezteti a családomat, rávizel 

az edényeimre és megeszi az ételemet, az élet védelme 

érdekében meg kell szabadulnom tőle. Nem gyűlölöm a 

patkányt, de tudom, hogy végezni kell vele. 

A második patkány 

Most jön egy újabb patkánytörténet. Egyik nap a nappaliban 

ültünk a lányommal, aki hirtelen felkiáltott: „Papa, patkány van 

a kertben!” Felkaptam a macsétát és kirohantam. Ha bárhol a 

környezetemben patkányt látok, általában megszabadulok tőle. 

De amikor lecsapni készültem, a kis patkány elindult felém! 

Ilyen még soha életemben nem történt velem! Szóval, volt egy 

pillanatnyi döbbenet és meglepetés, ezért leengedtem a 

szerszámot. A kis rágcsáló egészen a cipőmig kúszott és leült! 
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Nem akartam többé leütni, hanem az jutott eszembe: ez a 

szegény teremtés biztosan beteg! Valami nincs rendben vele. Az 

unokám kijött, és azt mondta: „Nagyapa, éhesnek tűnik, hadd 

etessem meg!” Azt mondtam: „Nem, Cayde, nem etethetsz 

patkányt, nem akarunk egy ilyen teremtményt erre bátorítani!” 

De ő ragaszkodott hozzá, hogy megeteti. Így hát hagytam, hadd 

kapjon egy kekszet; meglepetésünkre elfogadta és azonnal 

belekóstolt. Felült a hátsó lábaira, és minden félelem, aggodalom 

nélkül megette az egészet! 

Megböktem egy bottal, de nem akart elfutni. Elindultunk befelé, 

az állat követni kezdett minket. Hirtelen minden megváltozott 

vele kapcsolatban. Még mindig a kezemben volt a macsétám, de 

most már azt néztem, nem jár-e arra egy kóbor macska. 

Korábban az volt az első gondolatom, hogy odadobom egynek, 

hátha elintézi, de most már azt néztem, hogy meg kell-e 

védenem tőlük! Pusztítóból hirtelen védelmezővé váltam! Miért 

is csináltam ezt? Ez a jószág is valószínűleg leptospirózist 

hordozott. Ha bejutna a házba, valószínűleg felfalná az 

élelmünket, és általános dúlást végezne, én mégis másképp 

gondolkodtam, hirtelen meg akartam védeni ezt a teremtményt. 

Mi volt az oka? Az, hogy teljes bizalmat mutatott irántam. Nem 

futott el előlem, és nem félt tőlem. Bízott bennem, és emiatt az 

egész hozzáállásom megváltozott vele szemben. Korábban kész 

voltam elpusztítani, most viszont kész lettem megvédeni. 

Soha nem gondoltam volna, hogy a patkányok révén mennyei 

leckében lesz részem, mégis megtörtént. Világosabban 

megértettem, Isten miért csak annyit kér tőlünk, hogy bízzunk 
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benne. Amikor félünk Tőle és minden tettünkkel csak kárt 

okozunk – az egyetlen dolog, amit Ő tehetett, hogy egy napon 

könnyes szemmel azt mondta Ádámnak: „El kell távolítanom 

téged, veszélyt jelentesz az univerzumra. Nem engedhetem meg, 

hogy olyan helyen élj, ahol csak a jóság uralkodik.” 

De ha egy kicsiny rágcsáló vagy, és jössz, és követed Őt, és azt 

mondod: „Tudom, hogy nem árthatsz nekem, tudom, hogy 

etetni fogsz, és jól fogsz bánni velem, veled akarok lenni!” Isten 

csodálkozva azt mondja: „Megvédelek mindenkitől, aki 

megpróbál bántani téged. Sőt, mi több, még az otthonomba is 

befogadlak!" Mert, hogy őszinte legyek, én is erre gondoltam a 

patkánnyal kapcsolatban. Eszembe jutott, hogy kis kedvencként 

befogadjuk. Ha nem lenne betegséghordozó, ez egy olyan 

barátságos jószág, hogy jó lenne etetni és tartani, aztán 

meglátjuk, mi lesz belőle. De végül nem mertem megkockáztatni 

a lehetséges betegségek miatt. Így fogtam és a kertfalon túlra 

tessékeltem, egy nyitott telekre. Nem tudtam megölni, és 

reméltem, hogy egy macska vagy ragadozómadár nem kapja el, 

de képtelen voltam végezni vele. Emlékszem erre a kis 

teremtményre, mert ez volt az egyetlen patkány az életemben, 

amelyik így bízott bennem, az egyetlen patkány, akit nem kellett 

megölnöm. 

Segített megérteni, hogy Isten miért képtelen bárkinek ártani, aki 

bízik benne, és miért csak egyetlen dolgot kér. Azt mondja, hogy 

higgyetek és bízzatok bennem! És ha bízol Istenben, és 

felismered, hogy Ő nem akar neked rosszat, ha megérted, hogy 

Ő csak önmagadért akar téged, és csak miattad szeret, ha ezt 

megérted, akkor garantált, hogy Isten mindig megvéd, és mindig 
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átölel téged. Sőt, meggyógyít a bűn „leptospirózisából”, hogy 

alkalmas legyél arra, hogy vele élj az Ő otthonában! Ezt a leckét 

tanultam meg a két patkány esetéből, és hálát adok Istennek, 

hogy úgy gondolhatok Őrá, mint barátomra. Amikor Istenhez 

megyünk, nem azért megyünk, mert muszáj vagy mert 

fenyegetve vagyunk, vagy mert félünk haragjától.  Hanem azért 

megyünk, mert akarunk, mert szeretünk Vele lenni. Ő nem 

fenyeget, és nem mondja, hogy ’ha nem jössz, ez vagy az fog 

történni’. Azért vagyok ott Vele, mert ott akarok lenni nála. 

Ha a dolgokat kötelességtudatból csinálod, az nem a legjobb 

módszer. Gyerekként azért mentem iskolába, mert a szüleim 

küldtek. Több mint tíz évig csak azért jártam általános és 

középiskolába, mert azt mondták, hogy kötelező, nem azért, 

mert élveztem. Akadtak pillanatok, amelyek rendben voltak, de 

soha nem szerettem, hogy fel kellett kelnem és meg kellett 

tennem azt a sok kilométert, aztán néha, amikor megérkeztem, a 

tanár megvert vagy más büntetést adott. 

Felnőttként szabad akaratomból választottam a főiskolát. Azt 

hiszem, jól teljesítettem, élveztem, mert olyasmit csináltam, amit 

én akartam csinálni. Így van ez Istennel is. Amikor azért keresed 

Őt, mert muszáj, akkor nyomás van rajtad. Ő nem ilyen 

kapcsolatot szeretne, hanem azt akarja, hogy azért gyere, mert 

tudod: Ő melegszívű, szerető és befogadó Isten. Ő nem 

követelőzik, hanem elfogad téged, mint egy kis törött patkányt. 

Ő elfogad téged, mint egy kis semmit, elfogad úgy, ahogy vagy, 

és azt mondja: akarlak téged! Még ha gonosz dolgok hordozója 

is vagy, akarlak, mert bízol bennem! Akarlak téged, és segítek 

neked, hogy minden tekintetben olyanná légy, amilyennek 

valaha is elgondoltalak, hogy mindörökre együtt élhessünk! 


