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Mi jut eszedbe „az állandóság” szóról? Néhányaknak bizonyosan valami unal-

mas szürkeség. Monotonitás. Valami, amiből régen eltűnt már az izgalmas, a 

meglepetésszerű, mert végletekig kiszámítható. Neked is ezek jutnak eszedbe, 

amikor meghallod „az állandóság” kifejezést? 

Kamaszgyermekként, fiatalfelnőttként utáltam ezt a szót. Nem is magával a szó-

val, hanem inkább az állandóság állapotával voltak gondjaim. Akkor még úgy 

gondoltam, hogy az állandóság állapota egyenlő a mindig ugyanazzal, azzal, 

hogy beszorítanak valami megváltoztathatatlanba, és nem tudok többé szár-

nyalni. Nem leszek szabad. 

Talán ezért félnek ma sokan a házasságtól is? Mert az állandóságot unalmas, 

és végletekig kiszámítható állapotának gondolják? Magunk előtt látnak egy 

házaspárt, akiknek már semmi mondanivalójuk nincsen egymás számára. Egy 

házaspárt, akiknek mindig ugyanabban az unalmas mederben folyik az élete. 

Akik már csak kerülgetik egymást illedelmesen. Akik már nem a nőt vagy férfit 

látják a másikban, hanem csak a férjet, aki minden éjszaka elviselhetetlenül 

horkol, pocakot eresztett és kopaszodik, és csak a feleséget, aki mindig ugyan-

azokat az ősrégi ruhákat veszi fel, ráncos és szétfolyt… 

S mondjuk ki, sok házasság valóban belefullad az állandóság szürkeségébe. 

Mindeközben a szíve mélyén mindenki vágyik az állandóságra! Mert egy hihe-

tetlenül felgyorsult világban élünk. Minden nap azt éljük meg, hogy amit lassan 

megszoktunk, holnapra elavul, eltűnik, ki megy a divatból. Szüntelenül rá va-

gyunk kényszerítve arra, hogy alkalmazkodjunk, változzunk, mert az élet kihívá-

saival csak így tudunk megbirkózni. „A mi világunkban csak egy dolog állandó: 

a változás!” – írta egyszer valaki. 

Milyen jó is lenne egy lakatlan szigeten felébredni! Vagy megnyerni a lottón 

egy halom pénzt! Hátat fordítani ennek a nyomorult, állandóan változó, zűrza-

varos, követhetetlen katyvasznak! A hülye főnöknek, az idegesítő kollégáknak, 

az érthetetlen embereknek, az unott, a kedvetlen és élettelen arcoknak. És az 

állandóság biztonságában ébredni egy álom pasi vagy álom nő oldalán…  

És akkor csörög a vekker. Megint 6.00 óra. Megint hétfő. Megint hideg van kint 

és köd. Kezdődik egy új hét. Ugyanazok a körök. Kinyitom az ajtót, kilépek, és 

ugyan az a követhetetlen világ vár odakint, a maga kiszámíthatatlanságával. 

„Uram! Én nem ezt a lovat akartam!”  

Unalmas állandóság és kiszámíthatatlanul változó világ. Ez a kettős érzés kava-

rog mindannyiunkban. Akkor most jó vagy rossz dolog az állandóság? Nagy 

általánosságban vágyunk rá, de a hétköznapokban, emberi kapcsolataink-

ban, a házasságunkban pedig utálni való? 
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A Bibliában az állandóság nem valami negatív dolog! A Szentírás Istent magát 

is úgy mutatja be, mint aki maga az örök és változhatatlan állandóság. 

Amikor Isten elárulta a nevét Mózesnek, így mutatkozott be: „Vagyok, aki va-

gyok.”i  Ezzel nem tett mást, mint örök állandóságát jelentette ki. „Mert én va-

gyok az Első, és ugyanaz leszek akkor is, mikor szólítom az utolsó nemzedéket!” 

– jelentette ki Isten Ézsaiásnak.ii  „Mert én, az Örökkévaló nem változom meg…” 

– olvassuk Malakiás könyvében.iii „… de te mindig ugyanaz maradsz, életed 

évei sohasem érnek véget.” – hirdeti Jézusról a Zsidókhoz írott levél. iv „Ő mindig 

ugyanaz, és nem változik…” – erősít minderre rá Jakab levele.v Isten tehát úgy 

mutatkozik be a számunkra, mint aki örök és változhatatlan Állandóság. 

Isten állandósága megnyugtató és biztonságos. Isten állandósága segít, hogy 

merjen magam egészen rábízni. Isten állandósága megtanít arra, hogy merjen 

magam vállalni úgy, amit vagyok, mert tudom, ha hibázom is, akkor sem vál-

tozik meg irányomban. Isten nem fél önmagát kiszámíthatóvá tenni, hogy ezzel 

tervezhetővé tegye az életünket. 

Isten állandósága közben mégsem unalmas, mégsem sablonos. De hogyan is 

lehetne unalmas és sablonos az, Akiről azt énekli Dávid: „Te magad vagy az 

élet forrása, és fényed által látunk világosan!”?vi Vagy, aki így jelenti ki magát: 

„Én vagyok az Élet!”?vii Az élet maga a lüktetés, a mozgás, a vibrálás. Hogyan 

lehetne az élet unalmas és sablonos? Ha az, akkor az nem az élet, hanem a 

halál, az élet hiánya! 

Hogyan lehetne unalmas és sablonos az, Aki megalkotta a világot? A világot, 

amely telis-tele van ötlettel, színekkel, Aki maga az alkotóerő? Hogyan lehet 

unalmas és sablonos az, aki lényének lényege így határozható meg: „Mert Isten 

maga a szeretet.”viii S mondjátok, lehet a valódi szeretet unalmas és sablonos? 

Isten állandósága gyönyörködtet, elkápráztat, hálaadásra és dicséretre indít! 

Isten állandósága megérint, átformál, erővel tölt meg, kiteljesít, megtölti szán-

kat nevetéssel, örömmel, énekkel. Isten állandósága színekkel tölti meg az éle-

tünket, emberi kapcsolatainkat! 

Ez az állandóság, amelyre vágyunk az életben! És ez az állandóság, amely hi-

ányzik emberi kapcsolatainkból, így a legtöbb házasságból is! Sajnos, a keresz-

tény házasságokból is! 

Miért? Mert hiányzik belőlünk és kapcsolatainkból az élet elevensége. Mert hi-

ányzik belőlünk a valódi szeretet. Mert nem ismerjük elég jól Istent. Mert elvesz-

tettük Őt. Ezért lett minden olyan kusza, zűrzavaros, labilis, szüntelenül változó 

és kiszámíthatatlan. Ezért lett olyan tervezhetetlen és félelmetes az élet! Ezért 
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van az, hogy nincs fejlődés csak toporgás és bizonytalanság. Ezért érezzük szün-

telenül vesztesnek magunkat. Elhitetjük magunkat, illúziókat kergetünk, néha 

mégis kijózanodunk, és ezekben az őszinte pillanatokban rádöbbenünk: valami 

betonbiztos állandóság nélkül reménytelenül elveszettek vagyunk… 

Unalmasan állandónak, szürkének látod az életedet? Ilyennek éled meg a há-

zasságodat, emberi kapcsolataidat? Minden olyan sablonos? Minden olyan 

üres és értelmetlen? Vergődsz a hétköznapok rutinszerűségében? Elkesírt éle-

ted és házasságod monotonitása?  

Akkor arra bíztatlak, hogy kezdj el újra vagy először gyönyörködni Isten állan-

dóságának csodájában! Engedd, hogy áthasson, átjárjon, felemeljen Isten ál-

landóságának tökéletessége! Nem véletlenül bíztat bennünket arra a Szentírás: 

„Gyönyörködj az Úrban!”ix, mert szükségünk van arra, hogy magunk ne szürkül-

jünk bele a nagy semmibe. 

És miközben naponta gyönyörködsz és naponként belemerülsz Isten tökéletes 

állandóságába, egyszer csak azt fogod észre venni, hogy hálás vagy az éle-

tedben és a házasságodban megélt állandóságért! Mert jó mindennap ugyan-

annak az embernek a szemébe nézni! Még a hétfő reggel is jó! Az óra csörgés 

is más!  

Miért? Mert miközben Isten tökéletes állandóságában megpihent a szíved, te 

magad lettél más emberré. Ámen! 

i 2Mózes 3,14. 

ii Ézsaiás 41,4. 

iii Malakiás 3,6. 

iv Zsidók 1,12. 

v Jakab 1,17. 

vi Zsoltárok 36,9. 

vii János 14,6. 

viii 1János 4,16b. 

ix Zsoltárok 37,4a. 
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