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 AZ ŐSZINTESÉG HOZ IGAZI MEGBÉKÜLÉST 

 

Őszinteség? Mi az? 

 

 Tévedő emberek vagyunk, de a tévedéseinken csak úgy tudunk úrrá lenni, ha 

megtanulunk önmagunkhoz, másokhoz, Istenhez és emberekhez őszintének lenni. A 

legveszélyesebbek azok a hazugságok, amelyeket mi mondunk és mi is elhisszük. Nem 

Istennek, vagy a másiknak kedvezek azzal, ha őszinte vagyok, hanem önmagamnak. Az 

őszinteséggel tévedéseinktől óvjuk magunkat. Ezért az őszinteség a lélek önvédelme, mely 

kiszabadít a hazugság csapdájából. Az őszinteség hűség önmagunkhoz, és a világhoz, 

Istenhez és a másik emberhez. Ezért a Biblia úgy tanít önismeretre, hogy tükröt tart elénk 

Isten, ami megmutatja igazi, bűntől szennyezett valónkat és ugyanakkor kegyelmet hirdet, 

Jézushoz vezet, aki eltörli bűnünket és megbékít önmagunkkal. Jézus keresztje óta, csak az el 

nem ismert, takargatott, be nem vallott bűn veszélyes, mert Jézus minden bűnért szenvedett, 

hogy minden bűntől megszabadítson minket. 

Már Kain és Ábel története is Istennek ezt az önismeretre vezető módszerét mutatja 

be. Az első testvérpár együtt jött Istennek hálát adni azért, amit Istentől kaptak. Nem az 

áldozati ajándékaik voltak különbözőek, hanem a szívük indulatai. Mindketten munkájuk 

legjobb gyümölcsét hozták. Mindketten arra vártak, hogy Isten áldása értelmessé, érvényessé 

teszi áldozataikat. De nem ez történet. „Az ÚR rátekintett Ábelra és áldozatára, de Kainra és 

áldozatára nem tekintett” (1Móz 4, 4-5). Első pillanatra Isten döntése érthetetlen, de ha 

gondosan olvassuk a szöveget, valamit megfigyelhetünk. Nem az áldozatokról, hanem a két 

testvérről van szó (Ábelről és áldozatáról, valamint Kainról és áldozatáról) hanem a két ember 

belső motívumairól. A zsidókhoz írt levél így utal erre: „Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb 

áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot 

tett áldozati ajándékáról” (Zsid 11,4). Az áldozat nem a föld első gyümölcse, vagy az 

elsőszülött bárány, hanem az az őszinte hit, ami az áldozathozó szívében van. Istennek nem a 

bárány vagy a primőr gyümölcs kell, hanem a hit őszinte meghódolása Isten előtt. Ez az, amit 

Kain nem ért. Ezért gerjed nagy haragra és lehorgasztott fejjel Ábelra tekint, akinek Isten 

elfogadja áldozatát.  

Isten a két áldozathozó ember lelki különbözőségét látta.  „Személyválogatása” miatt 

elkerülhetetlennek tűnt a konfliktus. Pedig Isten őszinte önvizsgálatra, befelé nézésre akarja 

oktatni Kaint épp úgy, mint korábban Ádámot és Évát a bűneset után. Az édenkerti ”hol 

vagy” sem azért hangzott, mert Isten nem tudta, hogy az emberpár melyik bokor mögött 

rejtőzik, hanem azért, hogy az ember őszinte önismeretet tanuljon. Azt őszinteség 

felelősségvállalás tetteinkért. Annak a tudatos vállalása, hogy amit tettünk, annak 

következménye van. Ez az alapja Isten végtelen kegyelme elfogadásának. 

Kainnal is ezért kezd beszélgetni Isten. Tőle is kérdez: „Miért gerjedtél haragra, és 

miért horgasztod le a fejed?” (1Móz 4, 6). Az ember csak úgy lesz ember igazán, ha 

indulatairól, gondolatairól és cselekedeteiről számot tud adni önmagának. Ez az önismeret 

célja. Ha ez hiányzik belőlem, akkor indulataim viharzó tengerén hányódik az életem. Akkor 

hazudni fogok önmagamnak is és elveszítem belső egyensúlyérzékemet, elveszítem a lélek 

békéjét. Tulajdonképpen nem az elkövetett jó vagy rossz cselekedeteink határozzák meg 

életünket, hanem őszinte önismeretünk. Ha Kain szembenézett volna önmagával és 

megpróbálta volna megválaszolni Isten kérdését, akkor elkerülte volna a testvérgyilkosság 

bűnét. Hiszen Isten előre megmondta: „ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem 

jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta” (1Móz 

4,7). A szívünk ajtaja előtt Jézus megáll, kopogtat, bebocsátást kér, csak a bűn leselkedik, 

mint a prédára éhes ragadozó. Cselekedetünknek csak akkor vagyunk az urai, ha őszintén 
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mérlegre tesszük indulatainkat. Kain nem tette ezt. Az elutasított áldozat okát nem 

önmagában kereste, nem jutott önismeretre, mert nem tudott önmagához őszinte lenne. A 

megoldást csak abban látta, ha testvérét agyonüti. A maga térfelére, a mezőre csalta és 

megölte. A gyilkosság oka: az irigység, ami az őszinte önismeret hiányából eredt. Kain nem 

ismerte fel a bűn ragadozó oroszlánját, ami szíve előtt leselkedett. 

Isten nem hagyta el végleg Kaint, hanem újra beszélgeti kezdett vele. Ismét kérdez: 

„Hol van Ábel, a testvéred”? Csak a másikért felelősséget vállaló ember tud önismeretre jutni. 

Ez ennek a kérdésnek az oka. De Kain nem akar Isten kérdésére válaszolni. Tagad és 

visszakérdez: „Talán őrizője vagyok én a testvéremnek?” Ezzel azt akarja elmondani, hogy 

semmiféle felelősséget nem akar vállalni tetvére haláláért, vagyis elutasítja az önmagára 

ismerés felelősségét. A bűnbánatra, a bűn felismerésére nem Istennek van szüksége, hanem 

nekünk, embereknek. Az Istennel való őszinte megbékéléshez szükségünk van belső 

indítékaink, indulataink ismeretére. Azt a másik embert is meg kell ismernünk, ami arra 

késztet, hogy megtegyem azt, amit nem akarok (lásd. Róm 7,14-25). Őszinte önismeretre van 

szükségünk, mert e nélkül nem tudunk békében maradni Istennel és embertársainkkal. 

Önismeretünk hányában életünk legnagyobb kincsét, szívünk békességét veszítjük el. Isten 

Kainnak is időt adott, hogy önmagára, és Istennel való elvesztett kapcsolatára újra rátaláljon. 

„ezért jelet tett az ÚR Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál (1Móz 4,15). De Isten 

kegyelme, ha nem élünk vele, nem hoz megoldást, csupán elmulasztott lehetőség mard. Nem 

pótolja az őszinte önismeretet, ami nélkül szembekerülünk Istennek, világgal, felebarátainkkal 

de még önmagunkkal is.                 

      

A bűn: hazugság önmagunknak 

 

A bűn – önismeret hiány. Egy olyan állapot, amikor az énem becsap engem. Valami 

elhitt, elgondolt illúzió érdekében átlépem a törvény korlátját, mert úgy gondolom, hogy így 

hamarabb célba jutok. de amikor elkövetem azt, ami rossz, szertefoszlik a kísértés délibábja 

és marad a kiábrándultság, a feleslegesség, értelmetlenség érzete. A bűn az őszinte 

önismerettől foszt meg. Csapda, amibe ha beleesek, egyetlen kiút van: szembe kell fordulnom 

önmagammal. Minden bűneset alapmodellje az, ami az Édenkertben történt. Hiába emlékezett 

Éva arra, amit Isten a jó és gonosz tudásának fájáról mondott, mégis rá tudta szedni a kígyó, 

mert okosabbnak hitte magát, mint Isten, mást látott jónak, mint amit Isten mondott. Isten igaz 

szava helyett, a maga hazug elgondolásának hitt, amit a Kísértő sugallt: „Dehogy haltok meg! 

Hanem jól tudja az Isten, hogyha esztek belőle, megnyílnak a szemeitek és olyanok lesztek, 

mint az Isten: tudni fogjátok, hogy mi a jó és mi a rossz” (1Móz 3,4-5).  

A Kísértő célja Éva önismeretének megbénítása. „Olyanok lesztek, mint az Isten” 

hazudta a Sátán. Ez a bűn illúziója, ami az ember önmagáról alkotott képét torzítja el. A 

szabad döntési képességgel rendelkező ember elhitte a Kísértőnek, hogy a tökéletesedés útja 

az engedetlenség. Minden bűn önismereti zavarból születik. Az ember először többnek tartja 

magát, mint aki, és amikor rádöbben arra, hogy mezítelen akkor kétségbe esik és rejtőzködni 

kezd. A Biblia ezt az állapotot többször lelki részegségnek mondja (Ézs 29,9; 51,21; Jer 23,9 

stb.) A bűn az Isten teremtői rendjével, a törvénnyel szembehelyezkedő ember őszinteségének 

a hiánya. 

A bűn betegségét csak az elfogulatlan, reális önismeret gyógyíthatja meg, ami a 

kegyelmezni kész Istenhez űz minket. Dávid bűne erre a példa. Dávid Isten szíve szerint való 

férfi volt. Kijelentette neki az ÚR, hogy ő lesz Izrael pásztora, Isten népének fejedelme (2Sám 

5, 2-3). Az Úr lelke által ihletett próféta (1Sám 16, 15; 2Sám 23,2; Mt 22,42; ApCsel 1, 16) és 

pap is volt (2Sám 6, 13-15). Ezért méltán lett Jézus előképe.  Jól ismerte a törvényt, próbáiban 

tapasztalta Isten hűségét, kegyelmes vezetését, mégis megkísértette a bűn, nagyon köznapi 
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módon. Nem ment el katonáival harcolni Rabbat ostromához, hanem szabadságot vett ki és 

otthon maradt. „Egyszer, estefelé, amikor Dávid fölkelt fekhelyéről, és a királyi palota tetején 

sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt.” 

(2Sám 11,2). Eddig egyszerű, köznapi történet, mint ahogyan a legtöbb kísértés az. 

Véletlenül, szerencsére, vagy talán szerencsétlenségre meglátott egy szép, mezítelenül fürdő 

asszonyt a nagy király, Isten embere.  

A kísértés még nem bűn, csak alkalom a bűnre és a győzelemre is. Jakab azt tanította, 

hogy „teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe esetek, tudván, hogy 

hitetek próbája állhatatosságot eredményez.” (Jak 1,2-3). Ha ellenállok a kísértésnek – 

győzök és ez a győzelem megerősít engem Istennel való őszinte szeretet kapcsolatomban. 

Jobban fogom ismerni önmagam. Ezért folytatja így ezt a gondolatsort Jakab: „Boldog ember 

az, aki a kísértésben kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az 

Úr megígért az őt szeretőknek” (Jak 1, 12). De ehhez a győzelemhez nem az asszonyt kell 

elzavarni, vagy legalább is felöltöztetni, hanem Dávidnak önmagában kell győzni a kívánság 

felett. „Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a 

kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz” (Jak 1, 14-15). 

 Hogyan történt ez meg Dávid életében? „Dávid elküldött, és kérdezősködött az 

asszony felől. Ezt mondták neki: Betsabé ez, Eliám leánya, a hettita Uriás felesége” (2Sám 

11,3). Azt gondolhatjuk, hogy ez az információ elegendő erőt adott Dávidnak arra, hogy 

szembeforduljon a kísértéssel. Megtudta, hogy férjes asszony, akit látott, megtudta apja nevét. 

Eliám különben azt jelenti: „Isten rokon”, és azt is megtudta, hogy Betsabé (jelentése: „eskü 

lánya”), a hettita Úriás felesége, aki Dávid 30 kiváló vitéze közé tartozik (2Sám 23, 39), akik 

életüket nap, mint nap kockáztatták azért, hogy Dávid trónja meg ne inogjon. A férj éppen 

Rabbat ostrománál küzdött az önmagát szabadságoló Dávid helyett is. De a tények nem 

győzték meg a királyt. Ha belülről nem győzünk a kísértéseink felett, akkor a tényekre 

magyarázkodással válaszolunk és készek vagyunk arra is, hogy etikai aggályainkat 

elnyomjuk.  

Dávid nem tudott önmagához őszinte lenni, úgy tűnt, hogy a vágy legyőzte az 

erkölcsöt. Látszólag nem Isten ellen lázadt fel, csak az ő törvénye ellen, nem nyíltan, csak 

titokban, megalkudva engedett a vágyainak. „Akkor követeket küldött Dávid, és magához 

vette őt (Betsabét). Az asszony bement hozzá, ő pedig vele hált, aki pedig éppen azelőtt tisztult 

meg tisztátalanságából. Azután hazament az asszony. De az asszony teherbe esett. Ezért ezt az 

üzenetet küldte Dávidnak: Teherbe estem!”. (2Sám 11, 4-5). A bűn megtörtént, Isten 

megengedte azt is, hogy következménye legyen a bűnnek, de vajon Dávid tudatára tudott-e 

ébredni tette következményére, szembe tudott-e fordulni bűnével? Nem az elkövetett bűnös 

cselekedet, vagy annak a következménye az igazi veszély. Nem Éva lopva leszakított almája 

volt mérgező gyümölcs, hanem az első emberpár megbénult önismerete, őszinteségének igazi 

hiánya volt a bűn. Ennek jele, hogy az első emberpár nem a bűnével akar szembefordulni, 

hanem a bűn következményét, a mezítelenséget akarja eltakarni. 

Ez történt Dávid esetben is. „Akkor Dávid ezt üzenete Joábnak. Küldd hozzám a 

hettita Úriást! Joáb el is küldte Úriás Dávidhoz. Amikor Úriás megérkezett hozzá, 

megkérdezte Dávid, hogy jól van-e Jóáb, jól van-e a hadinép és jól folyik-e a háború. Azután 

ezt mondta Dávid Úriásnak: Menj haza, és mosd meg a lábadat! Úriás kiment a királyi 

palotából, és utána vitték a király ajándékát.” (2Sám 11, 6-8). Ezt ma egyszerűbbe úgy 

lehetne mondani, Dávid manipulálni akarja Úriást, hogy a látszatot megőrizze. Ez a hazugság 

melegágya. Olyan, mint Ádám és Éva fügefalevél körülkötői. A látszatot igyekszik takarni, de 

a lényeg, a mezítelenség megmarad. Azt gondolja az ember, hogy nem a bűn a baj, csak a 
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következménye. A Biblia viszont éppen azt tanítja, hogy a bűn nem marad következmény 

nélkül, mert egyetlen menekülés van a bűnből az őszinte szembefordulás azzal, amit 

cselekedtünk.  

Dávid terve nem sikerült. „Úriás a királyi palota bejárata előtt feküdt le urának a 

többi szolgájával együtt, és nem ment haza.” (2Sám 11, 9). Nem adta fel Dávid a csábítást, 

mert egyre jobban megérezte, hogy a látszat megőrzése mindennél fontosabb számára. Nem a 

bűnével, hanem a következmény elhárításával foglalkozott. A pletykától félt, mert tudta, hogy 

a pletyka igaz lesz és akkor erkölcsi veresége biztos. „Amikor jelentették Dávidnak, hogy 

Úriás nem ment haza, ezt mondta Dávid Úriásnak: Hiszen útról jöttél! Miért nem mentél 

haza? Úriás így felelt Dávidnak: A láda, meg Izráel és Júda sátrakban laknak; az én uram, 

Jóáb és uramnak a szolgái pedig a nyílt mezőn táboroznak. Hogyan mehetnék akkor én haza, 

hogy egyem, igyam, és feleségemmel háljak? Az életedre, a lelkedre mondom, hogy nem 

teszem ezt!” (2Sám 11, 10-12). 

Dávid leckét kapott katonatársától kötelességteljesítésből, szolidaritásból. Ez is 

kopogtatás volt Dávid lelkiismeretének ajtaján. Tud-e őszinte lenni Istenhez, felebaráthoz, de 

főként önmagához? A bűn addig uralkodik az emberen, amíg a látszatok árnyékába akar 

maradni. Dávid válaszúthoz érkezett. „Akkor ezt mondta Dávid Úriásnak: Maradj itt még ma, 

és holnap elbocsájtlak! Ott maradt tehát Úriás Jeruzsálemben aznap és másnap is. Azután 

hívatta őt Dávid, hogy vele egyék és igyék, és leitatta őt. De este urának szolgáival ment ki 

lefeküdni a fekvőhelyére és nem ment haza.” (2Sám 11,12-13). Úriás még részegen is 

józanabb volt, mint Dávid. 

Ekkor Dávid újabb bűnre szánta el magát, mert a takargatott bűn mindig újabb bűnt 

szül, ha őszintén nem fordulunk vele szembe. „Reggel aztán levelet írt Dávid Jóábnak, melyet 

Úriással küldött el. Ezt írta a levélben: Állítsátok Úriást az arcvonalba, ahol a legerősebb a 

harc, azután húzódjatok vissza, hogy levágják, és meghaljon.” (2Sám 11. 14-15). Szegény 

Úriás, nem tudta, hogy az általa kézbesített levélben a halálos ítélete van. A látszat 

elfedezésének negyedik terve úgy tűnt, sikerült. Úriás meghalt. Dávid műfelháborodását, amit 

a hírnök üzenete váltott ki, csak az enyhítette, hogy Úriás is meghalt. 

A bűntől csak lelepleződve lehet megszabadulni 

A bűn látszatát elfedezni akaró színjáték újabb felvonása következett el ezzel Dávid 

életében. Az elcsábított Betsabé elsiratta urát, Dávid, a kegyes király pedig szegény özvegyet 

feleségévé tette. Úgy tűnt, hogy ezzel minden elrendeződött. „De az ÚRnak nem tetszett, amit 

Dávid elkövetett” (2Sám 11, 27). Isten nem akarja elpalástolni a bűneinket, hiszen a bűn, ha 

önismeretünket, őszinteségünket megbénítja, akkor emberségünk legértékesebb része sérül. A 

bűnnek le kell lepleződnie, hogy önismerethez jussunk. Ezért Isten prófétát küldött Dávidhoz. 

A próféta nem jós, nem a jövő titkos dolgait kutatja, hanem olyan ember, aki Istentől „látást” 

kap, hogy úgy lássa az élet történéseit, ahogyan Isten látja azokat. Nem előre lát, hanem 

felülről, Isten felől lát. A bűn illúziójától megvakult embernek ilyen prófétai látásra van 

szüksége ahhoz, hogy visszataláljon az őszinte önismerethez.  

Nátán, a próféta Isten embere volt. Nem magától jött, az Ige szerint az ÚR küldte 

(2Sám 12,1). Nem dorgáló beszédet mondott a királynak, hanem csak egy példázatot. ” Volt 

egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája 

volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a 

gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, 

mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnált a 
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maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzá érkezett vándornak, ezért elvette 

a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzá érkezett” (2Sám 12, 1-4). A 

példázat annyira reális volt, hogy Dávid nem is sejtette, hogy benne, jelképesen éppen róla 

van szó.  

A bűnöst mindig a másik bűne hozza ki a sodrából a legjobban. A saját bűnét az ember 

mindig a másikban tudja a legjobban elítélni. Így történt ez itt is. „Dávid nagy haragra 

gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak: Az élő ÚRra mondom, hogy halál 

fia az az ember, aki ezt tette! A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel 

könyörtelen volt” (2Sám 12, 5-6). Önismereti zavarában esküdözve, önmaga felett mondott 

halálos ítéletet, igazolva ezzel Jézusnak azt a tanítását, amit a Hegyi Beszédben mondott: „Ne 

ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen 

mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek” (Mt 7,1-2; Róm 2,1).  

Itt következik a történet nagy fordulópontja. „Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: Te 

vagy az az ember! Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Én kentelek fel Izráel királyává, és én 

mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öledbe adtam urad 

feleségeit. Neked adtam Izráel és Júda házát is. És ha ezt kevesellted volna, még sok mindent 

adtam volna neked. Miért vetetted meg az ÚR szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki?! 

A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd; őt magát pedig 

meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével!” (2Sám 12, 7-9). Ezzel nem csupán azt üzeni az 

Úr Dávidnak, hogy ő mindent tud és a bűnről az sem változtatja meg véleményét, ha azt 

Dávid követi el, hanem azt is, hogy az önismereti zavar leküzdésének, az egészséges 

önismeret helyreállításának az az alapja, hogy Dávid rájöjjön arra, hogy mindent Istentől 

kapott, amije van. Önismeretünk mindig úgy romlik el, hogy Isten szava, cselekedete háttérbe 

kerül életünkben.  

Isten a bűnt nem takargatja, hanem leleplezi. Ezért a bűnt az ÚR nem hagyja 

büntetlenül, mint ahogyan ezt a Tízparancsolat is tanítja (2Móz 20,5-6). A kegyelem nem a 

bűn következményének elengedése, hanem az új kezdés lehetősége, az őszinte önismeret 

felébredése, amely erőt ad, hogy bűneink következményei közelebb vigyenek minket Istenhez 

és emberiesebb emberek legyünk. Dávidnak is szembesülnie kell bűnei következményével. 

Az ÚR ezt is tudomására hozza Dávidnak, hogy rádöbbenjen bűnei súlyára. „Ezért nem 

távozik el soha a fegyver a te házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás 

feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az ÚR: Éppen a saját házadból fogok bajt 

hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a 

feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izráel előtt és napvilágnál 

cselekszem ezt!” (2Sám 12, 10-12). A bűn Istennel fordít szembe, a kegyelem pedig 

önmagunkkal.  Jákób is akkor tudta meg, hogy miért bűn az ügyeskedő csalás, amikor Lábán 

megcsalta (1Móz 29,21-27). A bűn súlyát az ellenünk elkövetett bűnök tárják fel előttünk és 

ezt a gondviselő Isten megengedi, ha nem is ő okozza. Erre szükségünk van, hogy az 

őszinteség legyőzze az ügyeskedő kegyeskedő álszentségünket. Dávid Betsabé feleségül 

vételével a jó és kegyes király illúzióját akarta Jeruzsálemben terjeszteni. Ez őszinteségét 

kérdőjelezte volna meg, önismeretét bénította volna.  

De mit tesz most Dávid? Isten kegyelme mindig válaszút elé állít minket. 

Elhallgattatja-e a pórétát, mint ahogyan korábban a lelkiismeretét elhallgattatta, megüli-e 

magában Isten üzenetét, mint ahogyan a hettita Úriást megölette, tiszta kezű gyilkosként, 

fondorlatos módon, vagy pedig őszintén szembefordul magával?  Dávidban győzött a 

kegyelem. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az ÚR ellen! (2Sám 12,13). Ez egy 

megdöbbentő vallomás. Nem azt mondja Dávid, hogy Úriás ellen, vagy Betsabé ellen, vagy a 
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törvény betűje ellen vétettem, hanem Isten ellen. Ez az önismeretre találás igazi kapuja. 

Bűneink nem egyszerűen rossz tulajdonságok, vagy elkövetett helytelen cselekedetek, melyek 

tökéletlen emberi korlátainkból adódnak, hanem mindig Isten teremtői rendje elleni 

lázadásból erednek. Ezt ismerte fel Dávid és ezért válaszolt erre a vallomásra így a próféta: 

„Az ÚR is elengedte vétkedet, nem halsz meg.” (2Sám 12,13).       

Fennmaradt Dávidnak az a bűnbánati zsoltára, az ötvenegyedik, amit ekkor énekelt 

Dávid. Ez az önismeret zsoltára. Ennek első lépése az, hogy nem magyarázkodásokkal kell 

helyreállítani önértékelésünket, hanem Isten törli le azt. Ennek első lépése annak a 

tudatosítása, hogy Isten velem kötött szövetségét rontja le minden bűnöm. „Mert tudom, hogy 

hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. gyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit 

rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.” (Zsolt 51,5-6). Dávid tudja, 

hogy a bűntől való szabadulásnak az egyetlen útja a helyes önismeret, amire csak isten tud 

megtisztítani minket. Ezért így imádkozik: „Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg 

engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és 

megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden 

bűnömet!” 

Ez a „szívátültetés” sokszor fájdalommal jár. Így volt ez Dávid életében is. Igaza lett a 

prófétának. Isten a bűn következményét nem hárította el Dávid életéből, de a tiszta szívet, az 

őszinte önismeretet újra teremtette kedves szolgája életében. Dávid ebből tanulta meg, hogy a 

bűn olyan hazugság, amit mi hiszünk el. Ez rabolja el örömünket, megfoszt az élet értelmétől 

és elrabolja legdrágább kincsünket a lélek békességét. A bűneink miatt bennünk támadt 

lelkiismeret-furdalás még senkit nem tett hívővé. Egyedül Jézus teremthet bennünk tiszta 

szívet, őszinte önismeretet.  

 

Az őszinteség jutalma az öröm 

 

  Az öröm több mint a jókedv. Isten lényéhez tartozik, ezért a Biblia mind a teremtett, 

mind pedig az újjáteremtett élet kapcsán sokat beszél az örömről. Pál apostol a maga 

szolgálatát „a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium”-nak tartja (1Tim1,11). A zsoltáros 

így vall Istenről: „Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart 

gyönyörűséged jobbodon” (Zsolt 16,11). Isten az embert szeretetre és örömre teremtette. Ő 

azt akarja, hogy az ember mindennapi életében, istennel, a természettel, a másik emberrel 

harmóniában éljen szeretetben. Azt akarta, hogy mindenütt új szépségek és örömet fedezzünk 

fel. Akkor van rendben minden az életünkben, ha visszatalálunk Isten segítségével ehhez az 

alapvető harmóniához, Istennel, világgal és a másik emberrel való egészséges 

kapcsolatunkhoz. Ezért több mint jókedv, az az állapot, amikor az vagyok, akinek Isten 

teremtett, vagyis ember vagyok és az is maradok még az embertelenségben is.  

Isten azt akarja, hogy életem minden napja új csoda, új öröm legyen, őszinte 

megbékélés a hellyel és idővel, ahová Isten hitünk szerint elhívott. A mindennapok elleni 

lázadás nem vezet örömre. Ha hittel kérem, akkor Isten naponta megmutatja, hogy mi a célja 

énvelem. Céltalanul nem lehet örülni. Az Isten képére teremtett ember számára az öröm 

forrása Isten, akiben értelmet kap az életünk.  

Istennel nem szent képzelgések, misztikus élmények kapcsolnak össze, hanem csak az 

őszinteség. Ma nagyon sok ember úgy akar örülni, hogy nem néz szembe önmagával, mert 

valami szent kábulatban, vagy a reális élet gondjaitól való menekülésben próbál örömre 

találni. Az Éden kerti történet példájával élve, a divatos fügefa-levélnek, meg a jól takaró 

bokornak akar örülni, mert menekül Isten mindenen áthatoló „hol vagy?” kérdése elől. Az 
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öröm, nem valami mesterségesen előidézett jó hangulat, hanem maga az élet. Ha Isten, ember, 

világ elől elbújok, soha nem találok örömre és eltorzul az énem. Mást kezdek gondolni 

magamról, életemről, mint aki vagyok. Az életemet úgy akarom megnyerni, hogy 

elmenekülök önmagam elől, s elhiszem azt, amit önmagamnak magamról hazudok. Így tűnik 

el a békesség a szívemből. Az önmagamról táplált illúzióim megvalósítása érdekében háborút 

kezdek a valósággal és elveszítem a szívem békességét. Nem a másikban, nem is a világban 

csalódunk, hanem önmagunk álmaiban, így veszítjük el szívünk békességét. 

Isten azért akar megbékéltetni önmagával, hogy önmagunkkal békességre jussunk. 

Jákób a Jabbók gázlójánál nem azért küzdött azzal a Valakivel hajnalhasadtáig, hogy Istent 

legyőzze, önmagán kellett győznie. Jákób – akárhogy is szépítjük – csaló volt, bátyjától az 

elsőszülöttségi jogot elorozta. Isten megengedte, hogy bűnének következményeként 

elmeneküljön, azt is, hogy a csalót többszörösen megcsalják, hogy a maga árán megtanulja, 

hogy a csalás bűn, de ez még nem a megoldás. Nem elég odáig eljutni, hogy valamit rosszul 

tettem, elkövettem a bűnt. Egészséges, őszinte önismeretre kell eljutni ahhoz, hogy a bűn 

következményei felett győzni tudjak. Ezért kellett hajnalhasadtáig birkóznia Jákobnak ezzel a 

titokzatos Valakivel. Ekkor kapott Jákób új nevet, a gáncsolóból, a csalóból amit Jákób neve 

jelent, így lett Izrael, ami azt jelenti „Isten uralkodik”, vagy ahogyan itt magarázza a szöveg: 

„Istennel viaskodik” (1Móz 32,23-31). 

Csak a békét hozó őszinteség hoz megoldást bűneinkre. Ezért, ahogyan Dávid az 51. 

bűnbánati zsoltárában fogalmazott, rá kell ébrednünk arra, hogy egyedül Isten ellen vétkezünk 

(6. vers), ha önmagunk jobbik énjét, Isten teremtői akaratát becsapva, elnyomva elkövetjük a 

bűnt és ezzel életünket tesszük tönkre. Elveszítjük szívünk békéjét, önmagunkat és másokat 

félrevezetünk álszent, vagy Kainhoz hasonló nemtörődömségünkkel, aki mikor Ábelt 

agyonütötte a kérdező Istennek ennyit felelt: „Talán őrizője vagyok én a testvéremnek”? 

(1Móz 4,9). Őszinteségünkre nem csupán a környezetünknek van szüksége, hanem nekünk is, 

hiszen aki nem tud szembefordulni bűnével, nem tud a maga „Jabbók-révénél” megküzdeni 

saját maga bűnös önértékelésével, az nem talál nyugalmat, nem tud örülni és elveszíti szíve 

békességét, ami mindennél nagyobb érték. 

Az őszinteség jutalma az igazi öröm, mert van hamisítványa is az örömnek. Van 

keserű öröm is, amikor valaki a mások kárán, szerencsétlenségén örül. Az ilyen ember olyas 

valamire vágyik, ami elől az egészséges érzékű ember menekül. Az istentelen, gonosz ember 

a másik, az ellenfél nyomorúságának, bajának örül, sőt, abban találja örömét, ha ezt elő is 

tudja idézni a másik életében. Jóbnak azért volt tiszta a lelkiismerete még a megpróbáltatások 

közepette is, mert el tudta mondani: „Nem örültem gyűlölőim vesztének, nem ujjongtam ha 

baj érte” (Jób 31,29). Csak ez az őszinteség teszi életünket igazi életté, így leszünk olyan 

emberek „akik szelíden élnek a földön” (Zsolt 35, 20). 

Ezt az örömet nem valamilyen pszichológiai tréninggel lehet feléleszteni az ember 

lelkében. Ez az öröm a megváltottság tudatosulása mibennünk. Rádöbbenünk arra, hogy 

Krisztus keresztje, szenvedése két dolgot jelent, ami számunkra. Benne ismerjük fel bűneink, 

Isten rendje elleni lázadásunk súlyát, és benne kapjuk meg a feltámadás, a másféle élet 

lehetőségének jó hírét. Ezért a kereszténység, vagyis Krisztus követése egy csodálatos 

lehetőség, út a bűn céltalanságából a megváltás őszinte örömére. Ezért már az Ószövetség 

szerint is a megváltott nép ujjongva énekel (Ézs 52,9), és szája megtelik nevetéssel 

(Zsolt.126,1-3). Ezért Jézus földre születésekor ezt mondta az angyal a pásztoroknak: „Ne 

féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz” (Lk 2, 10). 

Ez az öröm lesz a Jézus által megígért új ég és új föld beteljesült ígérete, az őszinte 

önismeretünk és Krisztus-ismeretünk diadala. 

Ady Endre az „Imádság háború után” című versében így fohászkodott: „Békíts ki 

magaddal, magammal, hiszen te vagy a béke”. Nem önmagunknak kell ezt a békességet nagy 

önfegyelemmel és odaadással kialakítani. Ez a Szentlélek munkája mibennünk, vagy ahogyan 
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Pál mondja, a Lélek gyümölcsének, a szeretetnek első következménye (Gal 5,22). Akkor 

ébred fel bennem az öröm, amikor az vagyok, aminek Isten engem megteremtett, vagyis 

ember. Az öröm nem kiemel az életből, hanem beemel az életbe. Nem az élvezetekbe 

belemerülve találok örömre, hanem Istenhez felemelkedve. A passzív lét soha nem ad örömet. 

A napi kötelességeink örömteli teljesítésében találok az örömre. Itt ismerem meg önmagam, 

Itt békülök meg Istennel, itt találom meg a mindennapjaim értelmét és így lesz hasznos az 

életem.  

Az önmagamra találás mindig Krisztusra találást is jelent. Ő az Emberfia, akiben 

önmagunkra ismerhetünk, csak az ő keresztjének fényében juthatunk valós önismeretre. Így 

szabadulok meg a hamis optimizmus csalfa, vak reményétől és a hamis bűntudat 

marcangolásától. A kereszténység nem csupán a bűneinket kárhoztatja, nem emberi 

tehetetlenségünkről beszél, nem is az „olcsó kegyelemről” ahogyan Dietrich Bonhoeffer 

azoknak az embereknek a lelkiállapotáról beszélt, akik csak bánkódni tudnak a bűnük felett, 

de nem tudnak Jézussal tovább menni az úton. A kereszténység csak akkor Jézus követése, ha 

őszinte belső békesség, célra találás Jézusban, aki maga mondta: „Én vagyok az út, az igazság 

és az élet” (Ján 14,6). 

Az őszinteség azt jelenti, hogy mások előtt épp olyan arcom van, mint ahogyan a 

magam tükrében látom önmagam, de a tükröt az a Jézus tartja, aki az én Teremtő uram. A 

Krisztusra találás mindig emberre találást is jelent. Ha úgy érzem, egyedül vagyok, akkor nem 

Az az ember, aki őszintén önmagára talál, meg tudja fogni a felebarátja kezét. Nem lesz 

magányos, nem lesz céltalan az élete. Megbékél Istennel, emberekkel és a világ Istentől 

teremtett rendjével. 

 

 

 

 

Kivel kell megbékülnünk? 

  

 Megbékülni csak önmagunkhoz őszintén lehet, Istennel, emberrel, világgal életünk 

valóságával. A békességet nem lehet megjátszani, nem lehet taktikailag békességben lenni. 

Nem vezet megbékéléshez az sem, ha a felebarátaim fejére olvasom a Biblia összes átok-

zsoltárát, buzgón könyörögve azért, hogy büntesse meg az Úr ellenségeimet. Aki háborúzik, a 

békességet veszíti el. Aki az életben szüntelenül Sátánt keresi, soha nem látja meg 

mindennapjaiban Jézus Krisztust, aki megígérte, hogy velünk marad a világ végezetéig (Mt 

28, 20).  

Ugyanakkor a Biblia azt sem titkolja el, hogy a hívő ember „ellenszélbe fut”, hiszen a 

bűn világának törvényszerűségei szembeállnak Isten teremtői szándékával, a szeretet nagy 

parancsa nem egyeztethető össze a bűn törvényszerűségével. Ezért a béke nem külső állapot, 

hanem az Istennel harmonikus közösségbe jutott újjászületett ember lelki állapota. Nem akkor 

vagyok békében, ha békén hagynak, hanem akkor, a Krisztus által a szívemben megszületett 

egy új, másképpen, más értékrend szerint gondolkodó ember. Ezért tanácsolja így a római 

keresztényeket Pál apostol:”szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az 

Istennek; és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, 

hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes” (Róm 

12, 1-2). Az én dolgom az odaszánás. Akaratom, személyes beleegyezésem nélkül, nem 

történik semmi az életemben. Legfeljebb annyi, hogy Jézus minden ember életében megjelenő 

kegyelmét visszautasítom. Jézus értékrendjének elfogadása az „értelmünk megújulása”, ezen 

keresztül munkálja a Szentlélek az újjászületést, az életem, cselekedeteim megújulását.  

Nem nekem kell erőfeszítéseket tennem azért, hogy megbékéljek Istennel, hanem Isten 

munkálja bennem a békességet. Elsősorban úgy, hogy szembesít önmagammal. Nem a másik 
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előtt szégyenít meg, hanem önismeretre indít. Jól példázza ezt az utolsó vacsora története. 

Jézus az önértékelési zavarokkal küzdő tanítványoknak, akik még a kereszt árnyékéban is 

azon vitáztak, hogy ki tekinthető nagyobbnak (Lk. 22, 24), önmagát megalázva megmosta a 

lábukat (Ján 13,1-30). Júdásét is, akiről tudta, hogy elárulta őt. Jézusnak ez az alázatos 

cselekedete nyilvánvalóvá tette, hogy a tanítványok önértékelése nincsen rendben, nem 

őszinték önmagukhoz, ezért nyugtalana szívük (Ján 14,1). Péter nagyhangú tiltakozása, egész 

magatartása ezt igazolja.  

A Mester különös cselekedetének az volt a célja, hogy a tanítványok önismeretre 

jussanak. Júdást is ebbe az irányba terelgette, nemcsak azzal, hogy nem a fejét, hanem a lábát 

mosta meg, és amikor Péter értetlenkedett, a neki mondott válaszban belerejtett egy fél 

mondatot, ami Júdás lelkiismeretén kopogtatott. „Ti tiszták vagytok, de nem mind” (Ján 

13,10) Az evangélium meg is indokolja ezt a különös félmondatot: Mert tudta, ki árulja el, 

azért mondta: Nem vagytok mindnyájan tiszták” (Ján 13.11). De Júdás ezt az őszinte 

önismeretre indító szót nem hallotta meg. A vacsoránál újra bekopogtat Júdás szíve ajtaján: 

„Nem mindnyájatokról szólok: én tudom, hogy kiket választottam ki, de előbb be kell 

teljesedni az Írásnak: Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát.” Ez az 

édenkerti történetig visszautaló (1Móz 3,15) mondás, az alattomos támadás jelképes 

kifejezése, mellyel Júdást önvizsgálatara, önmagával való őszinte szembenézésre akarta Jézus 

késztetni. De Júdás nem volt hajlandó szembefordulni önmagával. Megpróbált árnyékba 

maradni. 

Jézus ekkor kimondja Júdás bűnét anélkül, hogy rámutatna, mert ő nem leleplezni 

akar, hanem őszinteségre, önismeretre akarja tanítani megtévedt tanítványát. „Bizony, bizony 

mondom néktek, közületek egy elárul engem” (Ján 13,21). Máté híradása szerint a döbbent 

csendben a tanítványok „nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezték tőle: talán csak nem 

én vagyok az Uram” (Mt 16,22). De Júdás még most sem volt őszinte önmagához. Megbújt 

tanítványtársainak önvizsgálata mögött. Ma is nagyon sok keresztény ember hajlik az 

általános bűnvallomásra, de nem őszinte önmagához, nem mer szembenézni saját 

cselekedeteivel. Péter is, akinek épp úgy nem volt rendbe az önértékelése, odaszólt Jánosnak, 

aki Jézus mellett telepedett le, hogy tudakolja meg, hogy ki az, akiről beszél Jézus. Péter azért 

került a Jézus tagadás közeli lelki helyzetbe, mert önmaga helyett mások bűnének titkait 

próbálta kutatni.   

Jézus továbblépett, hogy Júdást őszinte önismeretre indítsa. János kérdésére így felelt: 

„Az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom” (Ján 13, 26). Ez a gesztus a keleti szokások 

világában a megtiszteltetés, a megbecsülés jele volt, Júdás elvette a falatot, így minden 

kétséget kizáró módon megtudhatta, hogy Jézus tudja azt, hogy mit tett. Az őszinteség azt 

követelte volna, hogy Jézus elé álljon és elismerje azt, amit tett. De nem ez történt. Júdás 

felugrott és elrohant. Nem akart szembetalálkozni Jézus előtt önmagával. Nem a bűnétől, 

hanem Jézustól határolódott el. Jézus még most sem a többi előtt leplezte le Júdást, nem 

átkozta, nem szégyenítette meg, nem háborodott fel Júdás utálatos árulása miatt. János leírja, 

hogy „az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki” (Ján 13,28). Júdás 

elrohant a vacsoráló házból, mert önmagával nem tudott őszintén szembenézni. 

De Jézus most sem adta fel. A Gecsemáné kertben, amikor Jézus elfogatására jöttek a 

templomőrség tagjai, adott még egy alkalmat Júdásnak az önmagával való őszinte 

találkozásra. A nyájaskodó képmutató köszöntésre – „Üdvözlégy, Mester” (Mt,26.49) – egy 

eldöntendő kérdéssel válaszol: „Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?” (Lk, 22,48). Júdás 

önismeretének, őszinteségének ez volt az utolsó lehetősége. De Júdás nem válaszolt. Ez volt 

öngyilkosságának az oka (ApCsel 1,16-20). A balkezes, karddal hadonászó Péter is, akinek 

hősködése egy szolga fülének levágásáig tartott, leckét kap önismeretből. Jézus 

visszaparancsolja kardját és elindul a Golgota felé. 
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Mikor vagyok békességben önmagammal? 

 

Az evangélium Istennel, emberrel, világgal békít meg minket, de mindig úgy, hogy 

önismeretre vezet. Sokszor nem értjük életünk megpróbáltatásait. Azt a hamis hitet tápláljuk 

önmagunkban, hogyha szövetségesünk Jézus, akkor bajok, próbák, nehézségek nem érhetnek. 

Ez hamis elgondolás. A Zsidókhoz írt levél ezért tanít így: „Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen 

úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig 

fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak” (Zsid 

12, 7-8). A keresztény ember békessége őszinte önismeretre épül. Lényegében a bennünk dúló 

nagy küzdelem célja az, hogy felfedezzük. mindaz, ami velünk történik, nem véletlen. Isten 

megengedte a mi javunkra. A bűn a valóság tagadása. Jóban és rosszban egyformán három 

kérdést kell feltennem magamnak: miért engedte meg ezt Isten, mire akar vele tanítani és 

hogyan akar engem tovább vezetni. 

Mi emberek, hajlamosak vagyunk arra, hogy megpróbáltatásaink viharaiban csak a 

Sátán ártó szándékát látjuk. Úgy teszünk, mint a megkorbácsolt kutya, aki fájdalmaiért a 

korbácsot okolja. Így nem jutok el a békéig. Csak akkor vagyok őszinte, ha a bajban és a 

jóban egyformán ellátok a velem szolidáris, sorsközösséget vállaló Jézusig, Csak akkor tudok 

ráébredni arra, hogy miért engedi meg Isten azt, ami velem történik. Nem büntetés ez, hanem 

az őszinteségre tanító kegyelem felém forduló arca. Mert Isten kegyelmének nemcsak 

elengedése, hanem tanító, nevelő őszinteségre indító fegyelmező ereje is van. Isten nem a 

bűneink következményét akarja elengedni, hanem a bűntől akar megszabadítani annak 

érdekében, hogy következményeitől ne szenvedjek. Ezért mindig tudnom kell, hogy nincs 

véletlen az életemben. Bármi történik velem, ezt valamiért Isten megengedte, de nem azért 

hogy büntessen, hanem azért, hogy őszinte önismeretre, belső békességre jussak. 

A második kérdés: mire akar Isten minket egy-egy jóval vagy rosszal tanítani? A 

tanításnak mindig fontos eleme annak a felismerése, hogy tetteimnek következménye van, a 

jónak épp úgy, mint a bűnösnek. Isten nem kényszerítő parancsokkal, hanem biztató, reményt 

adó kegyelmével, szeretetének fegyelmével akar bennünket belülről mássá tenni. Nem az a 

keresztény, a Biblia tilalmait betartja és parancsait vakon engedelmeskedve teljesíti, hanem 

az, aki belülről változik, egészséges önismeretre jut és tapasztalja azt, amit Pál apostol így 

fogalmazott meg: „Azt pedig tudjuk, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra 

szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról 

eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok 

testvér között” (Róm 8, 28-29). Az igazán Krisztus követője, aki felismeri életében, hogy 

nincsen véletlen, hanem Istennek minden ember életére nézve van egy üdvözítő terve. Ez a 

megváltás egyénekre lebontott lehetősége minden ember számára (Tit 2,11). Ezt a tervet 

szültésünk előtt elkészítette Isten és testet öltött elhívásunkban. A hitben járás, a keresztény 

élet nem más, mint a megváltásnak a felismerése a mi életükben. Ez egy szüntelenül tartó 

önismereti tréning. Ezért kell naponta megkérdezni Istentől és önmagunktól: mi az, amire ma 

Isten el akar vezetni?  

De van egy harmadik kérdés is. A kereszténység nem öntudatlan elragadtatás, hanem 

az Isten Lelke által befolyásolt, tisztogatott értelmünk tudatos döntése. Ezért azt is meg kell 

kérdeznünk, hogy Isten hogyan akar tovább vezetni minket akkor, ha az előző két kérdést 

megfeleltük önmagunknak. Nem egyedül járjuk az utunkat, önismeretünk útját, ha imádságos 

szívvel Jézusra figyelünk, naponta választ kaphatunk arra, hogy mi miért történt és mi volt 

Isten szándéka, akarata életünkben. Istennel nem szentnek kikiáltott elragadtatásban kell, nem 

a megváltozott tudatállapot ad bizonyosságot arról, hogy Istennel járunk, hanem, az őszinte 

önismeret, ami megbékít Istennel, a másikkal és az egész teremtett világgal. A Biblia, az 

őszinteség tanítómestere. Átvilágít rajtunk, mint egy mennyei Röntgen-sugár, hogy őszinték 

maradjunk, és megtanuljunk együtt járni Istennel, és az emberekkel, felebarátainkkal is. Ha 
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megelégszem azzal, hogy útra találtam, de nem történik bennem semmilyen változás, akkor 

„Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és 

gondolataitokat a Krisztus Jézusban” (Fil 4, 7). 

 

          A cél 

 

Az út nem vezet, 

kezed csak Jézus fogja. 

De ha vele jársz kéz a kézben, 

nem lehetsz a Sátán foglya. 

Az út a célt mutatja. 

Eléd jön Jézus, a remény, 

ki erős karral támogat. 

Ha elindulsz és hozzá szabod lépted, 

célba érsz bizton, mert magába fogad.                 

          

     

     

 

        

 

     

   

 

 

 

 


