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ISTEN A FELFOGHATATLAN 

A Biblia úgy mutatja be nekünk Istent, mint aki egészen más, összehasonlíthatatlanul több, mint bármi, 

amit az ember elképzelhet, felfoghat, megismerhet. Az emberi értelem egyszerűen kevés ahhoz, 

hogy befoghassa Őt. Olyan ez, mintha egy ősrégi számítógépre akarnánk egy mai modern 

programot telepíteni, egyszerűen lehetetlen. De ez nem azt jelenti, hogy az ember buta lenne, sokkal 

inkább azt, hogy Isten mérhetetlenül nagyobb, mint az ember. A kvantummechanika a fizika azon 

ága, amelyik a nanoszkopikus méreteknél történő jelenségeket vizsgálja. Egy csecsemőnek 

hiába beszélnénk ezekről a jelenségekről, képtelen lenne megérteni. Nem azért, mert buta, ha-

nem azért ezek a dolgok még meghaladják adott képességeit, értélemének befogadóképessé-

gét. Hát így állunk mi is Istennel! Isten messze több, mint eltudnánk képzelni! 

MEGISMERÉSÜNK ESZKÖZE A HASONLAT 

Isten személyének nagysága tehát számunkra felfoghatatlan. Önmagunktól őt megismerni kép-

telenek vagyunk. Isten mégis azt szeretné, ha értelmi befogadóképességünk korlátai ellenére, 

minél inkább megismerjük őt. Ezért Isten, amikor kijelentette önmagát, számunkra érthető emberi 

szavakkal írta le személyét, terveit és gondolatait. S ahogyan az ember, Isten is gyakran olyan ha-

sonlatokat használ, amivel érthetőbbé igyekszik tenni a számunkra felfoghatatlant. Így teszünk 

mi is, amikor egy nehezen érthető dolgot vagy fogalmat kell megmagyaráznunk: keresünk va-

lamit, amihez hasonlíthatjuk azt, hogy a másik számára érthetővé tegyük azt. Pl. amikor a Szent-

háromság Istenről beszélünk, akkor a vízhez hasonlítjuk őt, amely háromféle halmazállapotban van 

jelen világunkban. Folyékony – víz, szilárd – jég, légnemű – gőz. De nem három különböző anyagról 

beszélünk ilyenkor, mert mindhárom víz. Így vagyunk Istennek is! Bár Ő Atya, Fiú, Szentlélek, de Ő 

nem három Isten, hanem Isten, aki háromféleképpen jelenti ki magát a számunkra. Az ilyen hason-

latok azonban, minden igyekezetük ellenére, mégsem írják le tökéletesen azt, amit el akarunk ma-

gyarázni, de a másik számára érthetőbbé teszik a számára ismeretlent. L. Jézus példázatokban 

beszélt. Példázataiban olyan képeket használt, olyan történeteket mondott el, amelyek közel hozták 

Isten titkait a hallgatóságához. Csak egy példa: „Mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlít-

sam? Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjében, az pedig felnöveke-

dett, és fává lett, úgyhogy az égi madarak fészket raktak ágai között.” Lk. 13,18-19. Világos, hogy az Isten 

országa nem mustármag, de Jézus hasonlata mégis felfoghatóvá teszi a felfoghatatlant, amikor ezzel 

a hasonlattal leírja azt: Jézust még csak egy kicsiny nyáj veszi körül, de idővel ez a nyáj majd szét fog 

terjeszkedni az egész világra. 

ISTEN, MINT ANYA? 

Ezután a hosszú, de cseppet sem lényegtelen bevezető után, érkezünk el mai témánkhoz. Bár 

egyértelmű, hogy Isten úgy jelenti ki magát, mint akinek férfias tulajdonságai vannak. Pl. Jézus 

is arra, bíztat, hogy Atyaként szólítsuk meg őt. De a képzőművészetekben is hagyományosan idő-

sebb férfi-képpel jelenítenek meg, mégis a kijelentés néhány helyén önmagát egy édesanyához 

hasonlítja. Anyák napján, nem véletlen tehát a téma választásom, amikor az Édesanyákat és 

Nagymamákat köszöntjük, három ilyen igehelyet hozok elétek. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fizika
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Az egyik ilyen bibliai vers az Ézsaiás 49,15. „Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem kö-

nyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad!” 

A másik a szintén Ézsaiás prófétánál olvasható vers, ami a 66,13-ban található: „Ahogyan az 

anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket: Jeruzsálemben kaptok vigasztalást!” Végül egy 

újszövetségi hely, a Máté 23,37.: „Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és meg-

kövezed azokat, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, aho-

gyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok!” 

Mi a közös ezekben a versekben? Az, hogy mindegyik Isten szeretetéről tanít számunkra vala-

mit úgy, hogy azt az anyai szeretethez hasonlítja. Nézzük meg röviden, mit tanulhatunk Isten 

szeretetéről!  

ISTEN SZERETETE ÖNFELÁLDOZÓ SZERETET 

Egy igazi édesanya önfeláldozó szeretettel szereti gyermekét. Az Az 1860-as években egy fiatal 

anya Dél-Wales dombjain kelt át, kezében egy csecsemővel. Útja során azonban nagy hóvihar érte, és 

soha nem ért célba. Amikor a vihar elült, a mentők mélyen a hó alatt találták meg a holttestét, de azt 

is megállapították, hogy mielőtt meghalt, levette a felsőruházatát, és a babája köré tekerte. Amikor 

kibontották a batyut, nagyon meglepődtek, hogy élve és egészségesen találták a kisbabát! A fiatal anya 

egészen addig tűrte a rettenetes hideget, hogy még saját életét is feladta gyermeke érdekében. És évekkel 

később ez a gyermek Anglia egyik legnagyobb miniszterelnöke lett! A kisfiút David Lloyd George (1916-

1922) hívták. Ilyen az igazi anyai szeretet, ami önmaga testi épsége árán is megvédi gyermekét 

a veszélytől. Isten szeretete is olyan önfeláldozó szeretet, mint az édesanyáké, ahogyan azt a 

Róma 5,6-8-ban olvassuk: „Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg 

Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még 

vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus 

már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.”  

ISTEN SZERETETE FELTÉTEL NÉLKÜL ÉS MEGÁLLÍTHATATLAN 

Az édesanyák sohasem mondják azt gyermekeiknek: „szeretlek akkor, ha…”. Az anyai szerete-

tüket sokkal inkább így fejezik ki: „szeretlek akkor is, ha…”, „szeretlek annak ellenére is”. Mennyi 

bántást képes elviselni az anyai szív gyermekétől, mennyi szenvedést okozunk édesanyánknak 

míg felnőtté válunk, és ők mégsem fordítanak nekünk hátat, nem mondanak le rólunk. Szeret-

nek annak ellenére is! Augustinus egyházatya édesanyja Mónika, sokat aggódott fia istentelen élete 

miatt. Sokszor sírva könyörgött Istenhez azért, hogy az Úr mentse meg őt a maga számára. 14 évig 

minden nap odaállt Isten elé, hogy fia megmentéséért imádkozzon. Míg nem Isten meghallgatta imád-

ságát, és megmentette gyermekét, akiből az egyháztörténelem egyik legnagyobb teológusa lett. Isten 

szeretete is olyan feltétel nélküli és megállíthatatlan, mint az anyai szeretet. Már akkor szeret, 

amikor semmi szeretetre méltó sincsen bennünk, és annak ellenére is szeretet, hogy sohasem 

leszünk méltók rá.  

ISTEN SZERETETE A LEGJOBBAT AKARJA NEKÜNK 

Isten, ahogyan az édesanyánk, soha nem akar bántani minket. Nem akarja megtagadni tőlünk 

a legjobb dolgokat az életben. Isten meg akarja áldani az életünket. De ahogyan édesanyánk, 

ő sem enged meg nekünk mindent, és néha a javunkra nem adja meg azt, amire mi annyira 
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vágyunk. Jobban ismer bennünket, és ezért jobban tudja azt, mire és mikor van szükségünk. S 

ha valamit nem ad meg, pedig mi a legőszintébben és nagy igyekezettel kérünk, az nem azért 

van, mert nem szeret, hanem pontosan azért tesz így, mert nagyon szeret bennünket. Egyszer 

majd megértjük ezt, amikor majd visszanézünk földi életünkre. 

ISTEN SZERETET ELFOGYHATATLAN SZERETET 

Édesanyánk szeretet olyan szeretet, amely kifogyhatatlan. Kitart élete végéig. Isten szeretete is 

kifogyhatatlan szeretet, sőt több is, mint az anyai szeretet, mert Isten szeretete örök szeretet. 

Biblia órán a kisprófétákkal kezdtünk el foglalkozni. Legutóbb Hóseás könyvét tanulmányoztuk, aki-

nek Isten azt a furcsa parancsot adta, hogy egy olyan nőt vegyen feleségül, aki képtelen hűséges lenni 

hozzá. Fűvel-fával megcsalja a prófétát. Isten mégis azt a parancsot adja szolgájának: „Szeresd csak 

tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő…” Hós. 3,1. Isten azt is elmondja miért kell így 

tennie. Azért, mert Hoseás házassága Isten a hűtlen Izráel iránt érzett örök szeretetét példázza: „Sze-

resd csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, ahogyan az Úr szereti Izráel fiait, 

bár más istenekhez fordulnak…”  Ahogyan a Jeremiás 31,3-ban olvassuk: Azt mondja az Úr: 

„Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” 

ADRIÁN ÉS AZ ANYUKÁJA 

Egy történet szerint Adrián, aki végtelenül anyagias volt, azon gondolkozott, hogy tehetne szert 
még több zsebpénzre. Egy reggel elhelyezett egy kis papírt az anyukája tányérján. Ezen a pa-
píron mindazt felsorolta, amit az utóbbi időben érte tett, és mindegyik mellé odarendelt egy 
összeget. Ez állt a papíron: „Elmosogattam (500.- Ft), rendbe tettem a szobámat (2.000.- Ft), kipor-
szívóztam (500.- Ft), segítettem a testvéremnek (1.000.- Ft). Anya összesen 4.000.- Ft-tal tartozol ne-
kem.” 

Adrián édesanyja nem szólt egy szót sem. Este a vacsoránál egy borítékban a fiú két darab 
2.000.- forintost talált. A fiú boldog volt, hogy milyen jól sikerült az akciója. De a pénz mellett 
egy cetlit is talált, amire a következők voltak írva: „9 hónap hordoztalak a szívem alatt (0.- Ft), 
gondoskodtam rólad, amikor beteg voltál (0.- Ft), felruháztalak, etettelek, taníttatlak (0.- Ft). Adrián 
nem tartozol nekem semmivel.”  

Mit gondoltok? Mit tett ezután Adrián? Zsebre vágta a 2 darab kétezrest? Nem! Adrián szemei 
megteltek könnyel. Odament az édesanyához, átölelte és ezt mondta: „Anya! Bocsáss meg! Vedd 
vissza a pénzt, és engedd, hogy csak szeresselek, és mindent megtegyek érted, mert én tartozom neked.” 

ZÁRÁS 

Ma Isten anyai szeretetéről beszéltem nektek. Arról az utánozhatatlan és pótolhatatlan szere-

tetről, ami sokban hasonlít az édesanyák szeretetéhez. Ami önfeláldozó, feltétel nélküli és meg-

állíthatatlan, kifogyhatatlan és mindig a legjobbat akarja nekünk. Ezen a napon, amikor az édes-

anyákat és a nagymamákat köszöntjük, lássunk túl az ő személyükön, és vegyük észre az ő 

szeretetük mögött lévő isteni szeretet. Nagy ajándék az anyai szeretet, de még nagyobb aján-

dék Isten szeretete, ami úgy szeretett téged és engem, „hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 

őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn. 3,16. 


