
Uzonyi Barnabás

Milyen Isten valójában?

látnunk kell, hogy nem Isten lett az emberért, hanem ő 
teremtett minket az ő dicsőségének magasztalására (Ef 
1,6.12.14). Ahhoz, hogy erre a kérdésre helyes választ kap-
hassunk, kissé hátrébb kell lépnünk magunktól, és felfelé 
kell tekintenünk alázattal. 

Lehetséges?
Világosan láthatjuk, hogy az istenismeretünk kulcsfon-
tosságú a keresztény életünkben. Viszont felmerülhet 
bennünk – különösen a mai korunkban –, hogy létezik-e 
erre a kérdésre egyáltalán pontos válasz, vagy teljesen 
szubjektív, és mindenki más-más választ fog adni erre 
saját tapasztalatai alapján? Ahány ember, annyi külön-
böző elképzelés létezhetne Istennel kapcsolatban. Valaki 
így képzeli el, míg másvalaki pont másmilyennek. Ebben 
a kérdésben a tolerancia lenne a végső megoldás? El kell 

Milyen Isten valójában? Ez egy egyszerű kérdés, mégis 
mindent megváltoztat az, ahogyan válaszolunk rá. Ahogy 
élünk, ahogy szolgálunk, ahogy vezetünk, mind abból 
táplálkozik, hogyan és milyennek látjuk az Istent. A. W. 
Tozer azt írta ezzel kapcsolatban A Szent ismerete című 
könyvében, hogy „ha képesek lennénk bárkitől kicsikarni 
a teljes választ erre a kérdésre, hogy »Mi jut eszedbe, ami-
kor Istenre gondolsz?«, bizonyossággal megjósolhatnánk 
spirituális jövőjét. Ha képesek volnánk pontosan ismerni, 
hogy legbefolyásosabb vallásos vezetőink mit gondolnak 
ma Istenről, akkor elég pontosan előre meg tudnánk mon-
dani, hogy holnap hol áll majd az egyház.”

A mai ember egyre inkább csak magával van elfoglalva, 
maga körül forog. Fennáll a veszélye, hogy mi kereszté-
nyek is átvegyük ezt a személetet, és még Istent is az em-
berből kiindulva szeretnénk megismerni, megérteni. De 
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amiért minden mást kárnak és szemétnek tudott ítélni. 
Ez volt az, amiért mindent el tudott szenvedni. Levelei-
ből láthatjuk, hogy olyan mély kapcsolata, közössége volt 
az Úrral, ami miatt mindent el tudott viselni az életben. 
Nagyon érdekesnek találom Pál imaéletét is. Több levelé-
ben is lejegyezte, hogy miért szokott imádkozni konkré-
tan, amikor az adott gyülekezetért imádkozik. Ilyeneket 
olvashatunk: „Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen 
ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyör-
günk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő aka-
ratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhes-
setek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, 
és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, 
és növekedjetek az Isten ismeretében.” (Kol 1,9–10) Majd 
máskor pedig: „Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba 
vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt meg-
nyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, 
amikor megemlékezem rólatok imádságaimban; és kérem, 
hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja 
adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, 
hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemete-
ket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el min-
ket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek 
között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma raj-
tunk, hívőkön.” (Ef 1,15–19)

Mind a kettő imájában kulcsfontosságú az a könyörgés, 
ami arra irányul, hogy a gyülekezet még jobban ismerje 
meg az Urat, nyíljon meg a lelki szemük, és lássák meg őt. 
Ez a felismerés gyökeresen megváltoztathatja imaéletün-
ket! Utánozhatjuk Pál apostolt ebben, és ha így imádko-
zunk, tudhatjuk biztosan, hogy biblikusan, vagyis Isten 
akaratában imádkozunk a testvéreinkért. 

Mindezek alapján nyilvánvaló az Igéből, hogy a hívők 
életében kulcsfontosságú Isten ismeretében növekedni. 
Azt is láthatjuk ezekből, hogy Isten megismerhető, hiszen 
kinyilatkoztatta magát. Ez után jó, ha feltesszük a kérdést, 
hogy mik a legfontosabb kijelentései Istennek önmagáról. 

Jézus Krisztus 
Az első és legfontosabb Isten kinyilatkoztatásával kapcso-
latban Jézus Krisztus. Nagyon jól rávilágít erre Fülöp kér-
dése: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég ne-
künk! Jézus erre ezt mondta: Annyi ideje veletek vagyok, 
és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja 
az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az 
Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és 
az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket 
én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya 
pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. 
Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya 
énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cseleke-

fogadnunk egymás elképzelését, és tiszteletben kell tarta-
nunk azt? Különösen akkor kezd ez a téma kényes és ége-
tő lenni, amikor az egyes ember istenképe kiterjed olyan 
kérdésekre is, mint például „az én istenképembe belefér 
ez... én nem érzem úgy, hogy ez zavarná Istent... én nem 
gondolom, hogy Isten ilyen lenne...”.

A mindennapi életünk során nem nyugtatnának meg 
minket az ilyen mondatok: „Én nem gondolom, hogy van 
a vezetékben áram... Szerintem annak a kötélnek el kelle-
ne bírnia... Ez a medve olyan szelídnek tűnik...” Ezekben 
a kérdésekben szeretnénk biztosra menni. Nem nyugtat-
na meg, hogy ki épp mit gondol vagy érez, tudnunk kell 
biztosra, van-e áram a vezetékben, és el fog-e bírni a kötél. 
Miért is? Mivel az életünk függ ezektől. Hát nem ugyan-
ez mondható-e el arról, hogy milyennek látjuk az Istent? 
Nem csupán az életünk, de az örök életünk is ettől függ. 

Honnan lehetne biztos ismeretünk az Istenről? A vá-
lasz megnyugtató és egyszerű: kinyilatkoztatta magát, 
elmondta nekünk a Biblia drága lapjain keresztül, hogy 
milyen ő. Természetesen az ember véges értelmével nem 
tudja tökéletesen felfogni és megismerni a végtelen Istent, 
de megismerhetjük azokat, amiket kijelentett magáról. 
Mindaz, amit kijelentett nekünk az Igén keresztül, tény. 
Mint ahogyan egy történelmi esemény dátuma tény, nem 
fér hozzá kétség, nincs szükség véleményekre, megérzé-
sekre, hiszen rendelkezésünkre áll egy tény. A nándorfe-
hérvári diadal 1456-ban volt. Ez tény. Nem számít, hogy 
a diáknak milyen megérzései vannak ezzel kapcsolatban, 
nem számít, hogy a diák épp az 1700-as évekre datálná 
inkább. 1456. Ez egy biztos pont, amit el kell fogadnunk. 
Isten kijelentései önmagáról éppen ilyen biztos pontok az 
életünkben, sőt még a történelmi tényeknél is erősebbek. 
Elsősorban nem éreznünk kell ezeket, hanem az életünket 
ezekre építeni, elhinni és belehorgonyozni a reménysé-
günkkel. 

Jézus a főpapi imájában így határozta meg az örök éle-
tet: „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egye-
dül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Jn 
17,3) Az örök élet tehát nem csupán a halálunk utáni létről 
szól, hanem már ezen a földön egy ismeret, egy közösség 
az Istennel. Pál apostol így ír: „Hű az Isten, aki elhívott 
titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való 
közösségre.” (1Kor 1,9) Isten tehát elhívott minket egy 
igazi, mély közösségre Jézus Krisztussal. Ugyancsak Pál 
ír arról, hogy „kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az 
én Uram ismeretének páratlan nagyságáért” (Fil 3,8). Pál 
nem csupán kárnak ítélt mindent, hanem valamiért cse-
rébe, valamivel összehasonlítva ítélt kárnak minden mást. 
A mérleg túloldalán Jézus Krisztus ismerete volt, ami szá-
mára mindennél többet ért. 

Isten ismerete mindennél többet ért Pálnak. Ez volt az, 
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hanem egy mély közösség ez! De ez nemcsak neki adatott 
meg, hanem azért hirdeti, hogy nekünk is közösségünk 
legyen az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal. Mind-
ezekből azt láthatjuk meg, hogy Jézus bemutatta nekünk, 
hogy milyen az Isten. Mind a szavaival, mind a tetteivel 
bemutatta őt. 

Egészen más szívvel olvashatjuk az evangéliumokat, ha 
tudatosítjuk magunkban, hogy mindazzal, amit Jézus tett 
és mondott, illetve azzal, amit kifejezetten nem tett és nem 
mondott, bemutatta nekünk egy felfogható és értelmezhe-
tő módon, hogy milyen Isten. Természetesen tudnunk kell, 
hogy itt a földön élve „megüresítette önmagát, szolgai for-
mát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában 
is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmes-
kedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 2,7–8). 
Tehát nem a menny dicsőségében láthattuk őt, hiszen nem 
tudta volna sem elviselni, sem befogadni az ember.

Milyen is ő?
Az evangéliumokon túl az egész Szentírás át van itatva 
Isten drága kijelentéseivel. Kezdve a teremtés történeté-
től egészen az utolsó idők megcsillantásáig, Isten beszélt 
az emberhez és bemutatkozott. Így Isten tulajdonságait 
illetően sem kell a logikánkra hagyatkoznunk, mivel el-
mondta nekünk, hogy milyen ő. 

detekért higgyetek!” (Jn 14,8–11) 
Mózes kérése visszhangzik itt Fülöp ajkain: „Mutasd 

meg nekem dicsőségedet!” (2Móz 33,18) Mózes nem lát-
hatta az Úr orcáját, a kőszikla hasadékából figyelhette 
csak, amint elvonul előtte az Úr. Az Újszövetségben vi-
szont valami csodálatos történik. Az Isten dicsősége és 
szentsége az ember számára megközelíthető, befogadható 
közelségbe került. Jézus válasza Fülöpnek félreérthetetlen 
és minden vitát lezáró volt. Jézus „Isten dicsőségének a 
kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával 
hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől 
megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült” (Zsid 1,3).

János apostol a levelében csodálatosan fogalmazza ezt 
meg: „Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit 
szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünk-
kel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert 
megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk 
róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely az-
előtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit 
tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy 
nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk 
pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztus-
sal.” (1Jn 1,1–3) 

János saját szemével láthatta, saját kezével megtapint-
hatta, saját fülével hallhatta. Nem egy távoli, rideg ismeret, 
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valami passzív érzelem, hanem a 
kereszten bemutatta, mennyire 
komolyan gondolja ezt. Dávid így 
dicséri az Urat egyik zsoltárában: 

„irgalmas és kegyelmes az Úr, tü-
relme hosszú, szeretete nagy.” 
(Zsolt 103,8) Majd úgy folytatja: 

„amilyen irgalmas az apa fiaihoz, 
olyan irgalmas az Úr az istenfé-
lőkhöz. Hiszen tudja, hogyan for-
mált, emlékszik rá, hogy porból 
lettünk.” (Zsolt 103,13–14) Ahogy 
egy régi kedves énekünk mond-
ja: „Az Úr irgalma végtelen, / Ezt 
folyton érzem én; / Habár nincs 
semmi érdemem, / Ő mégis hord 
kezén.”

Megtartja ígéreteit
„5 perc és ott leszek... Visszahív-

lak... Kitakarítom a pincét... Imádkozom érted...” Míg a 
mai ember egyre inkább veszít szavának erejéből, addig 
Isten komolyan gondol minden egyes szót, amit valaha is 
kimondott. Soha nem feledkezik meg egyetlen ígéretéről 
sem. A gyermeknevelés egyik alapeleme, hogy következe-
tesen tartsuk meg gyermekeinknek tett ígéreteinket. Isten 
egy olyan mennyei édesatya, aki minden szavát megtartja.

A Bibliában olyan sok ígéretét olvashatjuk az Úrnak, 
hogy bátran hívhatjuk az ígéretek könyvének, amelynek 
segítségével az ígéret földjére vezet minket. „Isten útja tö-
kéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik 
hozzá menekülnek.” (Zsolt 18,31) Isten következetes, tö-
kéletesen tartja magát mindahhoz, amit ígért. Sok ígérete 
feltétel nélküli, míg vannak feltételhez kötött ígéretei is. 
Ezeknél tanulhatjuk a vetés-aratás törvényét: ha teljesít-
jük a feltételt, akkor Isten gondoskodik az ígéretéről. Já-
nos evangéliuma 15. fejezetében Jézus több mint tízszer 
beszél olyan feltételes mondatokban, ahol ha mi teljesítjük 
a feltételt, akkor ő megígér egy következményt. Például 

„ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak 
tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik 
nektek.” (Jn 15,7) 

Szuverén
Végül Istennek még egy tulajdonságát hadd hozzam pél-
daként. Épp az imént vizsgáltuk meg, hogy az Úr meg-
tartja ígéreteit. Ez azt jelenti, hogy ő minden helyzetben 
kiismerhető, a keze meg van kötve? Azt tudjuk, hogy kö-
vetkezetes abban, amit megígért. Viszont mégis ő az Isten, 
a Mindenható. Így sok mindent saját hatalma és dönté-
se alatt hagyott. Ez talán nekünk a legnehezebb. Sokkal 

Szent
A teljesség igénye nélkül szeretnék négy példát hozni a 
legfontosabb kinyilatkoztatásokról, amelyeket párokban 
szeretnék bemutatni. Először is Isten számos helyen tud-
tunkra adja, hogy ő szent. Összeegyeztethetetlen vele a sö-
tétség, a tisztátalanság. Ahogyan a víz és az olaj képtelen 
a vegyülésre, Istenhez sem férhet hozzá a bűn. „Uralko-
dik az Úr, reszkessenek a népek! A kerúbokon trónol ő, 
remegjen a föld! Nagy az Úr a Sionon, magasan fölötte 
van minden népnek. Magasztalják nagy és félelmes ne-
vét, mert szent ő!” (Zsolt 99,1–3) A Jelenések könyvéből 
tudhatjuk, hogy a mennyben éjjel-nappal, szünet nélkül 
hangzik: „Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, 
aki volt, és aki van, és aki eljövendő!” (Jel 4,8) 

Az ő szentsége az ember számára kizáró tényező lenne, 
hiszen hogyan is közeledhetnénk egy tökéletesen tiszta Is-
tenhez. Minden igazságunk olyan előtte, mint a szennyes 
ruha. Ézsaiás könyvében olvashatjuk, hogy „ezt mondja a 
magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő 
neve: Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel 
és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felü-
dítem a megtörtek szívét.” (Ézs 57,15) Isten Krisztusban 
közel jött hozzánk, és megmutatta irgalmát, kegyelmét. 
Ahogyan a víz is mindig a legalacsonyabban fekvő helyet 
tölti meg, Isten szentsége megjelenik az alázatos szívű, 
megtört embernél is. 

Irgalmas
Ha Isten szent lenne, de nem lenne irgalmas, akkor mind 
nagy bajban lennénk. Milyen lenyűgöző, hogy Isten nem-
csak szent, de irgalmas és kegyelmes is. Ez az irgalma nem 
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tus iránti engedelmességre.” (2Kor 10,3–5) 
Annyi magaslat emeltetett mai korunkban Isten igaz 

ismeretével szemben. Az ellenségünk mindent megtesz, 
teljes erőbedobással dolgozik azon, hogy elrejtse az em-
berek elől Isten igaz ismeretét. Viszont Isten kezében erős 
fegyvereink vannak arra, hogy leromboljunk minden 
okoskodást és magaslatot, és meglássa a gyülekezetünk, 
a városunk, az országunk, hogy milyen Isten valójában! 
Ha pedig megnyílik a szemük, és meglátják őt, mi mást 
tehetnének, mint hogy teljes szívvel imádják és követik őt!

•

Uzonyi Barnabás keresztény családban nevelkedett fel 
Újfehértón. Két nővérével és szüleivel a helyi baptista 
gyülekezetbe jártak és szolgáltak gyermekkoruktól fog-
va. Édesapjukat rákos betegségben elvesztették 1998-ban. 
Korai halálát nehéz volt elfogadnia kis gyerekként, mégis 
ennek a veszteségnek nagy szerepe lett a későbbi megtéré-
sében. 13 évesen találkozott először Jézussal személyesen 
egy evangélizációs estén, ekkor értette meg igazán a ke-
gyelem jelentését. A középiskolai évek után Isten vezetését 
követve az ELTE-n tanult arab és fárszi nyelvet. 2010-ben 
feleségül vette Kola Magdolnát, akivel már 2004 óta ké-
szültek és vártak a házasságra. A tanulmányok befejezése 
után Isten a Baptista Teológiára vezette, ahol a lelkipász-
tori képzés ideje alatt a Péceli Baptista Gyülekezetben 
szolgált teológusként. 2015-ben a diploma megszerzése 
után a gyülekezet meghívására a Péceli Baptista Gyüleke-
zet lelkipásztora lett. Egy héttel később született meg első 
gyermekük, Barnabás. 

könnyebb lenne az ember számára, ha tökéletesen tudná 
irányítani az Istent kénye-kedve szerint. De nem mi alkot-
tuk őt, nem tudjuk formálni és irányítani. Ő az Isten! Ő a 
Teremtő, mi a teremtményei. Mindig neki van igaza, még 
ha minden ember hazug is (Róm 3,4). 

Egyetlen újszövetségi példával hadd világítsak rá Isten 
szuverenitására. Az Apostolok cselekedeti 12. fejezetében 
Péter börtönből való csodálatos szabadulásáról olvasha-
tunk. Az esemény bevezetése azonban egészen elgondol-
koztató: „Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni 
kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János test-
vérét pedig karddal kivégeztette.” (ApCsel 12,1–2) Ugyan-
az a kor, ugyanaz a gyülekezet, ugyanaz a város, minden 
ugyanaz. Az egyik tanítványt kivégzik, a másikért angyal 
megy. Igazságtalan az Isten? Semmiképpen sem. Szuve-
rén? Teljes mértékben. Ennek felismerése igazi alázattal 
tölti meg szívünket és segíthet abban, hogy ebben az em-
berközpontú világban visszanyerjük istenközpontúsá-
gunkat újra.

Zárszó
Isten ismerete kincs számunkra? Képesek lennénk érte 
minden mást kárnak és szemétnek ítélni? Ez szerepelhet 
imalistánk élén, amikor a gyülekezetért imádkozunk? 
Nekünk, akik már az Úr gyermekei vagyunk, izgalmas és 
időszerű küldetésünk van: „Mert testben élünk, de nem 
test szerint hadakozunk; hadakozásunk fegyverei ugyanis 
nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények 
lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást 
és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szem-
ben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisz-


