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A Szellem vezetése sok keresztényt foglalkoztat a mindennapi életben, ami nagyon jó és fontos 

dolog. De kevesebben vannak azok, akik azt is megértik, hogy az Úr az összejöveteleinken is akar 

vezetni bennünket. Vannak, akik eleve elhatározzák, hogy ma hallgatni fognak. Amikor kérem őket, 

hogy mondjanak valamit, azt válaszolják, hogy ez váratlanul érte őket. Sajnálom, hogy egyes 

testvéreket váratlanul ér ez a dolog. Az Úr azt akarja, hogy egy fontos láncszem, egy tag legyek a 

Krisztus Testében, aki betölti a helyét és működik. Legyen ez tudatos bennünk, hogy közülünk 

mindenki nagyon fontos, és tegye azt, amit az Úr mond.  

Egyszer voltam egy nagyon kis létszámú közösségben, ahol az volt a szokás, hogy prédikációt 

hallgattak. Egyetlen férfi volt csak közöttük, aki nagyon elfoglalt volt, sokat dolgozott. Amikor 

összegyűltek, a nőtestvérek ahelyett, hogy az Úr felé fordultak volna, a testvér felé fordultak és várták, 

hogy mondjon valamit. De neki sokszor nem volt ideje olvasni, imádkozni, és emiatt ez a közösség sok 

hiányt szenvedett. Nekünk nem egy igehirdetés köré kell összegyűlnünk, hanem az Úr köré. Legyünk 

készen mindig arra, hogy ha az Úr azt akarja, hogy mondjunk valamit, akkor ne hallgassunk. Nem kell 

sokat mondani, csak azt, amivel az Úr megáldott. Ezért testvérek, most is helyt adunk mindenkinek, és 

bizalommal tekintünk az Úrra, hogy Ő vezessen ezen az alkalmon is, hogy tudjunk mondani néhány 

szót azzal kapcsolatban, amit az Úr munkál az életünkben. 

 Szeretném felolvasni Jakab apostol levele 2. részének 14-26. verseit: „Mi haszna, atyámfiai, ha 

valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja őt a hit? Ha 

pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt 

mondja nékik valaki ti közületek: menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de 

nem adjátok meg nékik amikre szüksége van a testnek, mi annak a haszna? Azonképpen a hit is, ha 

cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. De mondhatja valaki: neked hited van, nékem pedig 

cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom 

néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Te hiszed, hogy az Isten egy. jól teszed. Az 

ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek 

nélkül megholt? Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvívén 

Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a 

cselekedetekből lett teljessé a hit. És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: hitt Ábrahám az 

Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy 

cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Hasonlatosképpen pedig a tisztátalan 

Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, amikor a követeket házába fogadta, és más 

úton bocsátotta ki? Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is cselekedetek 



nélkül.” 

Nagyon foglalkoztat a hit, mert az kulcsfontosságú dolog, hiszen maga az Úr mondja, hogy: „Hit 

nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza 

azokat, akik őt keresik” (Zsid 11,6). Amikor ilyen igeverseket olvasok, nagyon csodálkozom, mert 

számomra a hit egy titok. 

Amikor Péter megkérdezte az Urat: „Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, 

és néki megbocsátanom? még hétszer is? Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer 

is, hanem még hetvenhétszer is” (Mt 18,21-22) És mikor a tanítványok ezeket a szavakat hallották, azt 

mondták: „Növeljed a mi hitünket! Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt 

mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engede néktek” 

(Lk 17,5-6). Életemben nem láttam olyat, hogy egy fa a tengerben gyökeret verjen. De tudjátok miért 

mondta az Úr ezeket a szavakat? Azért, mert a hit lehetetlen dolgokat képes megtenni. A tanítványokat 

meghökkentették az Úr szavai: hetvenszer hétszer. Mert ha csak hétszer lenne, az is sok lenne, 

valakinek annyiszor megbocsátani. De hogy hetvenszer hétszer bocsáss meg, ez túl sok, ez lehetetlen. 

Erre mondták a tanítványok, hogy Uram, növeld a mi hitünket. És akkor az Úr azt mondta nekik: ha 

annyi hitetek lenne, mint egy mustármag, akkor lehetetlen dolgok történnének veletek. 

Sokan elkezdik elemezni és vádolni magukat, hogy nincs vagy nagyon kicsi a hitük. Egyesek azt 

mondták, hogy ha lenne hitük, akkor teljesen az Úrra tudnák bízni magukat. Hamis következtetéseket 

vonnak le, mert a hittel kapcsolatban nem értettek meg lényeges és fontos dolgokat. 

Megkérdezem: Mit gondoltok, mi a legfontosabb dolog a hittel kapcsolatban? Én azt 

gondolom, hogy az, ami egy csónak esetében a horgony szerepe. Ha van egy nagyon erős horgony, ami 

ott van a csónakban és nincs kivetve a tengerbe vagy valami biztos helyre, hogy a csónakot megtartsa, 

akkor a csónak nincs biztonságban. De ha kivetik a horgonyt, abban a pillanatban a csónak 

biztonságba jut. Ha a horgony csak a csónakban van, kevés haszna van. Nem használ semmit. A gond 

nem a kicsi hittel van, hanem azzal, hogy egy nagyon kicsi Istent látsz. 

Sokan haragudnak Istenre, mert egy olyan Istent látnak, aki nem törődik velük, nem válaszol a 

szükségeikre. Egy hatalmas Isten hiányzik az egyenletükből. Egy olyan embernek, aki oda jut, hogy 

megkérdőjelezi Isten hűségét, szeretetét és gondoskodását, nem lehet hite. Méltó Isten a bizalmamra? 

Ő szerető Isten? Olyan segítség Ő, Aki a szükségben soha nem hiányzik? Ha nem így látom, akkor soha 

nem támaszkodom Őrá. Akkor azt fogom gondolni, hogy Isten megváltozott, Ő már nem ugyanaz.  

Azt mondta nekem valaki, hogy megváltoztam, már nem vagyok olyan, mint voltam. Igen, nem 

szeretnék ugyanolyan lenni, mint régen voltam. Szeretnék megváltozni. 

Elmondom, mi történt velem a napokban. Elmentem meglátogatni azt a családot, akik már 

nem járnak közénk. Több dologról beszélgettünk, és megláttam valamit, amit eddig soha. Általában, ha 

valaki elmegy egy közösségből, haraggal megy el. Persze, mi azt mondjuk, hogy nem volt oka a 

haragra, de mégis csak van valami oka annak, hogy elmegy. És utána pedig, mintha megfeledkeznénk 

róla. Most magamról beszélek. Ha az illető sok gondot okozott nekünk, talán elégedettek is vagyunk a 

szívünkben, hogy megszabadultunk a problémáktól. De miközben beszélgettem ezzel a családdal, 

megláttam, hogy az Úr nem így jár el.  

Láttatok már olyan anyát, akinek a gyermeke eltávolodott az Úrtól, talán messze elment a 



szülői háztól, és azt mondja: jól van, elment, legalább nyugodtabb lesz az életem. Nem így fog 

gondolkozni. Ezeken gondolkozva olvastam: "mikor megjelenik a juhoknak nagy pásztora" (1Pt 5,4). 

Tudjátok, ki a juhoknak nagy pásztora? Természetesen tudjátok: az Úr Jézus Krisztus. Ő olyan, hogy ott 

hagyja a kilencvenkilenc juhot, és elmegy megkeresni azt, amelyik elveszett. Neki gondja van az 

elveszett juhra. 

Nem mondom, hogy nem érdekel ezeknek a személyeknek a sorsa, de legtöbb esetben nem 

tudok semmi megoldást azok számára, akik elmentek. De amit ez alkalommal megláttam, ezt követően 

így imádkoztam: Uram, adj olyan szívet, mint a Tied. Téged érdekel az elveszett juhok sorsa. Te nem 

vagy elégedett, ha valaki elmegy. Te teljesen más vagy. Az Atya szíve szenvedett, amikor a tékozló fiú 

kikérte a részét a vagyonból és elment. Ő alig várta, hogy visszatérjen, a nyakába boruljon és 

megcsókolja. Tehát Ő egészen más. 

Méltó Ő a bizalmunkra? Ha megnyílnak erre a szemeink, tudjátok, mi fog történni? Csodálatos 

módon megjelenik a hitem. Méltó Ő a bizalmamra, hogy az életemet letegyem az Ő kezébe? Ha nem 

látom, hogy méltó a bizalmamra, akkor nem fogom az életemet az Ő kezébe tenni. Sokan olyan Istent 

látnak, aki ellenük van. Történnek olyan dolgok, amiket nem értünk. Vannak helyzetek, amelyek 

hosszasan kísérnek bennünket. Isten nem válaszol azonnal az imáinkra. Ő tudja, hogy mit tesz? Én úgy 

hiszem, hogy igen. Ő nem elégedett, amikor mi egy kicsi tűz mellett örvendezünk. Ő azt akarja, hogy 

Őmellette, Vele örvendezzünk. A tékozló fiú példázatában a nagyobbik fiú haragosan odament az 

atyjához és azt mondta: atyám, én annyi év óta dolgozok neked és nem adtál nekem egy kecskegidát, 

hogy örüljek a barátaimmal. Ő ott volt az atyjával és az összes kecskegida az övé volt. Örülhetett volna 

ezeknek a kecskegidáknak és mégsem örült. 

Szeretnék olvasni néhány igeverset.  

„Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll vagy esik. De meg 

fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon” (Róm 14,4).  

„Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, 

mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek” (2Kor 9,8). 

„Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő 

saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte, 

megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a 

halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által. Amelyre nézve 

tétettem én hirdetővé és apostollá és pogányok tanítójává. Amiért szenvedem ezeket is, de nem 

szégyenlem, mert tudom, kinek hittem és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet 

meg tudja őrizni ama napra. Az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra!” (2Tim 1,9-12). 

„Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő ki 

az ígéreteket nyerte, akinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked mag. Úgy gondolkozván, 

hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképen visszanyerte” (Zsid 11,17-19). 

Ha a mi szemeink előtt egy hatalmas és erős Isten áll - de ahhoz, hogy így láthassuk Őt, 

szükséges hogy a Szent Szellem megnyissa a szemeinket -, akkor az történik, hogy a bizalmunkat Őbelé 

helyezzük.  

Évekkel ezelőtt jött hozzánk egy testvér, és a hitéletük kezdetéről beszélt. Elmondta azt, amit 



annak idején megtanult valakitől, aki egy nagy és hatalmas Istent mutatott be nekik. Ekkor vége lett 

bennük annak, hogy: haragszom Istenre, nem szeretem azt, amit Ő tesz, és ezekhez hasonlóknak. Mert 

a vendégtestvér egy nagy Istent mutatott be nekik, ezért a bizalmukat Őbelé tudták helyezni: Isten 

megteheti és meg is tudja tenni, amit akar. Mi akadályozza Őt, hogy megtegye? „Annak pedig, aki 

titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel, az 

egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. 

Ámen” (Júd 24.). 

Tehát testvérek, a hitet nem magunkban kell keresnünk. Hiába elemezzük magunkat, hogy 

nincs hitünk, nem ez a probléma. A megoldás az, hogy a horgonyt Istenbe vessük. Méltó Ő arra, hogy 

bízzunk Benne? Hű Ő abban, amit megígért? Bizonyosan igen. (De ha Ő nem ígért meg valamit, amit 

mi nagyon szeretnénk, az nem fog megtörténni, és mi valószínűleg kiábrándultak leszünk.) De Ő hű 

abban, amit Ő megígért. Ő magát nem tagadhatja meg. Amit Ő megígért, azt meg is teszi. Így 

tekintsünk a dolgokra és így értsük meg, hogy a hit feltétlenül szükséges. Hit nélkül lehetetlen Istennek 

tetsző életet élni. A hit cselekedetek nélkül halott, és a cselekedetek hit nélkül halottak. Minden hitből 

kell, hogy fakadjon.  


