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Ez egy rövid tanulmány a Krisztus központúságról, ahol az Úr Jézus Krisztust a 
“középpont” szó változatos meghatározásával vettük figyelembe az Amerikai Nemzeti 
Örökség Szótár (American Heritage Dictionary) alapján. Most egy másik hasonlóságot 
fogunk megnézni, ahol az elsı meghatározás alkalmazását javasoljuk, a következık 
szerint:  

“egy pont, forgócsap, tengely, stb., ami körül bármi forog vagy gördül.” 

Ezt a meghatározást a szótárban egy alkalmazási példamondat követi a “középpont” 
szóval a következık szerint: “A nap a naprendszerünk középpontja.” 

A napnak ez a példája, mint a nap-rendszer középpontja az, ami foglalkoztat bennünket 
ebben az elmélkedésben a Krisztus központúságot illetıen. 

“Az egek beszélik Isten dicsıségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap 

napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést.” (Zsoltár 19.2-3) 
 
A mennyek azért voltak megalkotva, hogy hirdessék Isten bölcsességét, erejét és 
dicsıségét. A naprendszerünk hasonlóképpen volt elrendezve és elrendelve, hogy 
hirdessék Isten ismeretét, amiben egy “mennyei példabeszéd” kerül kihirdetésre. A nap-
rendszer középpontjában áll a nap, egy hidrogén - és hélium gázból álló izzó gömb, 
ragyogva annak minden dicsıségében. Sugárzása világosságot és meleget hoz az 
égitestekre és lehetıvé teszi az életet a földön. Az égitestek kiegyensúlyozott pályán 
keringenek a nap körül, maga felé vonzva és együtt tartva az erıs tömegvonzása által. Ha 
nem lenne nap, naprendszer sem lenne, és nem lenne élet sem. 

A Szentírás megmagyarázza és megerısíti számunkra, hogy mit ábrázol a nap ebben a 
példázatban.  A természetes nap egy fizikai kiábrázolása az örök Fiúnak, az Úr Jézus 
Krisztusnak, aki minden dolognak a középpontja és mindenek felett uralkodik. İ az 
“igazságnak napja” (Malakiás 4:2), "a világ világossága" (János 8:12; 9:5), "Isten 
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dicsıségének visszatükrözıdése” (Zsidó 1:3). İ példázza a nappal uralkodó “nagyobbik 
világító testet” és az éjjel uralkodó “kisebbik világító testet” (1 Mózes 1:16). Az 
Egyetlen, aki világosságot hoz a gyülekezetbe. "Minden İ benne áll fenn (mindent İ tart 
egyben)." (Kol. 1:17) 

Isten Fia hasonló ahhoz, akirıl Ézsaiás prófétált:  "A nép, amely sötétségben jár, lát nagy 
világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük!" 
(Ézsaiás 9:1) İ az, akirıl Zakariás, Keresztelı János apja énekelt: "….a felkelı fény 
(nap) a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halálnak árnyékában 
lakoznak;" (Lukács 1:78-79)   János azt mondta, hogy  "az igazi világosság eljött már a 
világba, amely megvilágosít minden embert." (János 1:9).  Az átváltozás hegyén Jézus 
ruhája fényesen fehérlett, hogy kijelentse az İ dicsıségét, és  "az ı arca ragyogott, mint a 
nap." (Máté 17:2) Amikor a Fiú élete bevégzıdött a kereszten, a nap a mennyekben 
abbahagyta a sugárzást (Lukács 23:45).  Amikor János látta a feltámadt és megdicsıült 
Fiút Patmosz szigetén, azt mondta: "tekintete olyan volt mint a nap, mikor teljes erejével 
fénylik”. (Jelenések 1:16) “És a városnak nincs szüksége napra, ….. hogy világítson, 
mert Isten dicsısége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány." (Jelenések 
21:23) A Szentírás megerısíti, hogy a Fiú fizikai kiábrázolását a nap példázza.  

Ha ilyen megközelítésben nézzük ezt a példázatot, akkor két szempont emelkedik ki és 
érdemel további figyelmet. Ezek a nappal és a Fiúval kapcsolatos dolgok: a központosság 
és a  végtelenség (óriási méret). 

"Központosság" 

Az elsı dolog, amit meg kell néznünk az a központosság. A nap-rendszer természetét 
tekintve heliocentrikus, azaz nap-központú. A nap áll a középpontban és az összes bolygó 
körülötte kering. Öt évszázaddal ez elıttig azonban, mind a tudományos világ, mind az 
Egyház azt hitte, hogy a világmindenség geocentrikus, azaz a föld van a világmindenség 
középpontjában. A földi megfigyelések és bizonyos Szentírásbeli igehelyek társításából, 
amiben Isten közölte az emberrel a földrıl szóló látásmódját, a ptolemaioszi elmélet és  
az arisztotelészi filozófia volt az, amit igaznak gondoltak. 

A tudomány azonban fejlıdött és lehetıvé tette a naprendszer alaposabb megértését és 
hogy higgyenek benne. Nicolaus Copernicus (1473–1543) javaslatot tett a 
világmindenség heliocentrikus modelljére, ami a napot helyezte a középpontba, a föld és 
a többi égitestek pedig körülötte keringenek. Eleinte ezt a gyökeresen új elméletet 
kigúnyolták, elutasították és mind a tudományos világ, mind az Egyház 
szembehelyezkedett vele. Az utóbbi esetben ez az új értelmezés az Egyház tanításainak 
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és hatalmának pilléreit fenyegette. Az olyan csillagászokat, mint Galileo Galilei (1564 -
1642), aki továbbfejlesztette ezt az elméletet, vizsgálat elé idézték és mint eretneket 
“szentírás ellenes” elmélet terjesztéséért elítélték. 

Végül is gyızött az igazság és a gyökeresen megváltoztatott értelmezés elfogadottá vált 
mind a világ, mind az Egyház részérıl. Ez a "kopernikuszi forradalom" gyökeres 
változásokat idézett elı a filozófiai és pszichológiai területen és elısegítette az un. 
“Modern Korba” való belépést. A társadalom minden területén mélyreható változások 
következtek be: az ember folyamatos változásban élt a világmindenségrıl és a világról 
való egész gondolkodását illetıen. 

Ötszáz évvel késıbb azonban, az őrkorszak beköszöntével, amikor az ember végül is 
képes volt áttörni a földi megfigyelés korlátait, elkezdte meglátni a naprendszer 
heliocentrikus természetét egy teljesen mennyei látószögbıl. Mennyire más volt ez a 
látás, mint amit az ember a földrıl természetes módon megfigyelt! A mennyei 
látásmódból a nap központúsága elképesztı és dicsıséges valósággá vált. 

A központosságnak ez a kérdése és az a hatalmas látásmódbeli különbség, ami a földi és a 
mennyi látásmód között van, erıteljesen kifejezik az emberek látásmódbeli 
különbözıségét a szellemi univerzumra vonatkozóan. Amikor a világot és az életet 
természetes, földi látásmóddal nézzük, hajlunk arra, hogy úgy lássuk magunkat, mint 
minden létezı dolog középpontját a látható világban. Még ha meg is nyílik a szemünk, 
hogy szellemileg túllássunk azon és meglássuk a Fiút, mégis gyakran gondolunk és 
cselekszünk úgy, mint ha İ forogna körülöttünk. Úgy viszonyulunk hozzá, mint ha İ 
azért lenne, hogy megáldjon bennünket, hogy életet adjon nekünk, hogy megfeleljen az 
igényeinknek és hogy mindennap ránk ragyogjon. Még hívıként is hajlamosak vagyunk 
rá, hogy egy "ego - centrikus" világrendszerben éljünk, magunkat helyezve a 
középpontba és minden más dolgot, beleértve Jézust is, körülöttünk forgónak lássunk. 

A Gyülekezet közösségileg szintén hajlamos rá, hogy magáévá tegye ezt az “ego-
centrikus” gondolkodásmódot.  Amikor egyének egy csoportja - minden egyes ember a 
vele született “ego-centrizmusával” - összejön és kiformál egy gyülekezetet, a tendencia 
az, hogy kifejlıdik egy testületi “ego-centrizmus”.  A gyülekezet a tevékenységét, de még 
a Krisztussal való viszonyát illetıen is hajlamos rá, hogy egy ”testületi én”-t állítson a 
középpontba. A Fiúval való kapcsolat gyakran olyan mint ha elsıdlegesen azért lenne, 
hogy megáldja a gyülekezetet, hogy életet adjon, hogy megfeleljen a szükségleteinek és 
hogy naponta vagy hetente beragyogja a gyülekezetet. Ennek a testületi “én”-nek a 
középpontba állításából fejlıdik ki, hogy minden dolog, beleérve Jézust is, a maguk 
népszerősége, fenntartása és jóléte körül forogjon. Amikor egy gyülekezet 
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kifejezıdésébıl hiányzik a minden dologban való Krisztus központúságról szóló világos 
és szenvedélyesen elkötelezett mennyei látás, akkor az események természetes szinten 
zajlanak, ami végsı soron tragédiához vezet. 

Az Úrban hívı személyeknek és testületi összegyülekezésüknek egyaránt egy mély 
“szellemi, kopernikusi forradalomra” van szükségük. Isten szava és a Szellem kijelentése 
által a Gyülekezetnek ki kell törnie a hibás és kudarcra ítélt földi látásmódja kötelékébıl 
és megragadni Krisztus minden dologra kiterjedı központosságát. Az Atya 
világmindensége a Fia körül forog és így kell, hogy legyen ez a Gyülekezetben is. 
Mennyire más lesz az életünk és a Gyülekezet kifejezıdése, ha Krisztus foglalja el az İt 
megilletı elsı helyet és İ lesz a középpont minden dologban. (Kolossé 1:18) 

"Végtelenség" 

Ez most arra indít minket, hogy megvizsgáljuk a másik dolgot ebbıl a “mennyei 
példázatról”, ami a végtelenség.  A teremtett nap-rendszerben a nap a maga méreteit és 
tömegét tekintve végtelen, míg a föld parányi. A tudósok úgy becsülik, hogy a nap 
tömege 1 300 000-szer nagyobb a földnél. Azt kell, hogy mondjuk, ha beolvasztanánk 1.3 
millió földet, akkor a nap képes lenne befogadni azt. Ez egy elképesztı valóság. 

A nap tömege olyan óriási, hogy magába foglalja 99.86%-át minden, az egész nap-
rendszerben létezı összes tömegnek. A naprendszer tehát a következı részekbıl áll: a 
nap, óriási tér és 0,04% feljegyzett anyag (azaz bolygók, holdak, meteorok és kozmikus 
hulladékok) A föld alig érzékelhetı (mérhetı) ebben az óriási kozmikus rendszerben 
(Ézs. 40:15) A tömegnek ezt az óriási nagyságát alapvetıen a nap adja, ami a szükséges 
gravitációt (tömegvonzást) biztosítja, hogy együtt tartsa az egész naprendszert és 
kiegyensúlyozott pályán tartsa a bolygókat. Ha a föld lenne a középpont, mint azt 
valamikor hitték, minden szétesne, és szanaszét repülne. 

Mint a központosság kérdésében, úgy a végtelenségnek ebben a kérdésében is, a földi 
látásmód végül is hibás és kudarcra ítélt. Földi nézıpontból nézve a föld nagynak látszik 
és a nap kicsinek. Valaki megjelenítheti a nap láthatóságát egy egyszerő golflabda 
feltartásával. Vagy ha valaki arról akarna meggyızni, hogy 1,3 millió vagy annál több 
napot képes belehelyezni a földbe. Micsoda becsapás lenne és ellentétes a földrıl való 
látás valóságával! 

A végtelenségnek a kérdése, hasonlóan a központosság kérdéséhez, egy csodálatos 
szellemi valóságot támaszt alá. Pál a következıt mondta: 
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“Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint (világi nézıpontból); sıt ha ismertük is 

Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük.” (2 Kor. 5:16)  

Volt, amikor Pál Krisztust egy embernek, egy zsidónak, egy hamis prófétának, egy 
zavarkeltınek látta. A feltámadás után azonban találkozott a megdicsıült Fiúval, mint 
egy csodálatos fényesség a mennybıl és az ı szellemi szemei megnyíltak. Késıbb Pál 
elragadtatott a harmadik mennybe és Isten örök titkára és céljára vonatkozóan 
elmondhatatlan kijelentéseket kapott a Fiú nagyságáról. (2 Kor. 12:1-7)  

Milyen óriási különbség volt ez a mennyei látás Krisztusról, mint amit korábban látott. 
Milyen dicsıségesen óriási (végtelen) volt ez a kijelentés a Fiúról az örök mennyei 
nézıpontból nézve. Pál élete elemésztıdött a “titok elmondásával”, a “Krisztus 
kifürkészhetetlen gazdagságának” hirdetése által (Efézus 3:8-9). Még az élete és 
szolgálata végén is egyetlen szenvedély emésztette “... hogy megismerje Krisztust”. (Fil. 
3:10) 

Amikor azon munkálkodott, hogy helyi gyülekezeteket alapítson, azon fáradozott, hogy 
egyedül Krisztust helyezze a középpontba, mert tudta azt, hogy egyedül İ rendelkezik 
elegendı "tömegvonzással", hogy magához vonzza, és együtt tartsa a gyülekezeteket 
akárki is próbálná szétválasztani, vagy szétszórni ıket. Tudta, hogy bármi más középpont 
teljesen hibás lenne. Egyedül Krisztus végtelenségérıl (óriási voltáról) szóló mennyei 
kijelentés középpontba állítása fogja úgy központosítani a Gyülekezetet, ahogyan az 
szükséges. Csak amikor a Gyülekezet Krisztusban van központosítva, lesz minden dolog 
egyben tartva és helyesen irányítva kiegyensúlyozott egységben és mőködésben. 

Isten egy példázatot adott az egész mennyel, hogy kinyilvánítsa a Fia 
megkérdıjelezhetetlen középpontúságát és felülmúlhatatlan nagyságát. A Gyülekezet 
elhívása az, hogy eszköz legyen, amin keresztül Isten sokféle bölcsessége megtestesül és 
megismerteti a teremtés teljességét, Isten örök célja szerint. (Efézus 3:10-11) Ha a 
Gyülekezet elfogadja az Úr Jézus Krisztust a Maga központosságával, mindenek feletti -,  
mindenre elegendı - és óriási voltával csak akkor képes a nagy és szent elhívásának 
beteljesítésére. 

Bárcsak Isten megnyitná a szemünket, hogy úgy lássuk ezt a dicsıséges Fiút, ahogyan az 
Atya látja. 

Ámen. 
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