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 „Például vegyétek, atyámfiai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, akik az Úr 
nevében szólottak. Ímé boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól 
való végét láttátok [Úr kijelölt végcélját láttátok - Vida], hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes” 
(Jak 5,10-11). 

 
Életünk „végcél”-jának megvalósításában az időnek aktív szerepe van. Az idő nagyon fontos 

tényező, amit az Úr hagyott meg, mert ez alatt Ő munkálkodni akar bennünk. Nem tudunk megérteni 
és begyűjteni dolgokat, csak akkor, ha eltelik egy bizonyos idő. Ha visszatekintek az életemre, akkor azt 
látom, hogy nagyon sok dolog van, amit egyféleképpen láttam, és sok év múlva, mialatt az Úr 
foglalkozott velem, elkezdtem másképp látni azokat. 

Másik dolog, amit szeretnék mondani.  
2Kor 4,15-18. v.: „Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a 

hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Azért nem csüggedünk, sőt ha a mi külső emberünk 
megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-
igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a 
láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” 

Az Úr irgalmas, és megengedi az életünkben a megpróbáltatásokat, hogy ne legyen nagyon jó 
véleményünk magunkról. Hogy megláthassuk, hogy milyen nagy a hitünk, elég, ha az Úr megengedi, 
hogy egy nehezebb helyzeten menjünk keresztül. Akkor megláthatjuk, hogy milyen gyengék vagyunk. 
Tehát az Úr nem csak úgy találomra hagyja meg nekünk a megpróbáltatásokat. Az nagyon jó dolog, 
hogy a növekedésünkben megtapasztaljuk az Úr kezét, de amikor Ő munkálkodik, Őneki egy konkrét 
célja van az életünkben. 

Régebben megkérdeztem testvéreket az Ábrahám hitével kapcsolatban. Ábrahámot sok évig 
hagyta Isten, és Ábrahám ebben a helyzetében hitt Istenben. De Isten látta, hogy Ábrahám hitében 
keveredés van, ezért évekig hagyta őt, mert Ő azt akarja, hogy a végén a dicsőség egyedül az Övé 
legyen.  

A Jelenések könyvében azok a győztesek, akik megjelennek a trón előtt és leteszik koszorúikat 
az Úr elé, nem gondolják, hogy az az ő érdemük lenne, ezért tették le az Úr elé. Tehát az Úr keresztül 
visz ilyen helyzeteken, és azt mondja: „ne rémüljetek meg a tűz-próbától [egyes fordítások szerint], 
amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek, sőt, 
amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének 
megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek” (1Pét 4,12). 

Imaóra alkalmával írtam, hogy az Úr magának akarja a mi testvérünket, aki most beteg. Egyesek 
azt hitték, hogy én azért imádkozom, hogy az Úr minél hamarabb elvigye őt. Ha az Úr hamar elvitte 
volna, akkor az Úr nem dicsőült volna meg. Arra utaltam, amit az Úr mond: „Ha tehát valaki magát 
ezektől tisztán tartja [tehát a földi dolgoktól], tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a 
gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas” (2Tim 2,21). 

Régen egy testvér tartotta velünk a kapcsolatot, de most már nem sokat tudok róla, mert 
külföldön él. Ez a testvér megtért az Úrhoz. Nagyon sok földje volt és burgonyát termesztett rajta. 



Egyszer azt mondtam neki: Testvér, mikor jön el az idő, hogy vedd a Bibliádat és járd be a falut? 
Tudom, hogy nagyon elkötelezett vagy, nevezhetnének a burgonya királyának, mert nagyon sikeres 
lettél a burgonya termesztésében. De mikor tudnád magad az Úrnak szánni, hogy legyen időd az Ő 
számára? Először csak egy kicsi időt. Ez nagyon nehéz.  

Az Úr a maga számára akar bennünket. És mert Ő nagyon féltékeny ránk, ha Ő nehéz 
helyzetekkel látogat meg bennünket, tudnunk kell, hogy ez egyrészt az Ő szeretetének a bizonyítéka, 
de másrészt egy figyelmeztetés is a számunkra. 

Megértem, hogy a testvérek imádkoznak gyógyulásért, szabadulásért. Természetes, hogy így 
imádkozunk. De testvérek, nagyon ritkán láttam olyan személyeket, akik felteszik maguknak ezt a 
kérdést: Uram, mit akarsz mindezek által? A Jakab leveléből felolvasott igerészben Jób egy Isten által 
megdicsért személy volt. Isten felhívta a Sátán figyelmét Jóbra, és azt kérdezte tőle: Láttad az én 
szolgámat, Jóbot? A Sátán nem látta Jób életében azokat a dolgokat, amiket az Úr látott. Ha látta 
volna, ezt mondta volna az Úrnak: igen, úgy van, ahogy mondod: Jób telve van önmagával. De a Sátán 
nem látta ezt. Az Úr azonban tudta, hogy mit akar elvégezni Jób életében. Ebben a versben azt mondja 
az Ige: Jób életében láttátok az Úr kijelölt végcélját. Láttuk, hogy sorban elpusztultak az állatai, 
meghaltak a fiai, nagyon sok veszteséget szenvedett. Mégis, kellett még valami: a fekélyek a talpától a 
feje tetejéig. Isten megengedte, hogy a Sátán lesújtson Jóbra. Ezek a körülmények oda vezettek, hogy 
Jób megváltozott. Micsoda változás történt az életében! 

Testvérek, az Úr minden körülményben akar valamit munkálni rajtunk. Neki van egy pontos 
célja. Ő nem véletlenül foglalkozik egy ember életével, nem véletlen, hogy bajokon, aggodalmakon, 
harcokon és mindenféle kellemetlen helyzeteken viszi keresztül. Neki van egy bizonyos célja 
mindnyájunkkal. Megtértünk az Úrhoz, az Övéi vagyunk, dicsekszünk az Úrtól kapott megváltásunkkal. 
De testvérek, milyen nehezen tudunk együtt élni egymással! Nem ilyen helyzetekben, amikor van egy 
nehéz élethelyzet, és az Úr meglágyítja mindenkinek a szívét, hanem a hétköznapokban. A nehéz 
helyzetekből nem tudunk felállni, nem tudunk az Úrra tekinteni, nem tudunk Ővele járni. Pedig 
minden körülmény azoknak a javát munkálja, akik szeretik az Urat. Mert Neki van egy célja az 
életünkkel. 

Sokszor gondolkoztam Jákób életén, ahogy a Jabbók völgyében harcolt az angyallal, és attól 
kezdve sántított, és ahogyan az Úr azután is vele volt, és foglalkozott az életével. Nem a Jabbók-réve 
volt a vég Jákób életében, hanem az a tény, hogy József eltűnt, Benjáminnak pedig el kellett mennie 
Egyiptomba. Ekkor Jákób nagyon sokat szenvedett, mert nagyon ragaszkodott Benjáminhoz. Végül az 
Úr irgalmas volt, ahogy Jób esetében is mondja az Ige. Az Úr irgalmas, könyörületes, és Jákób életében 
úgy rendezte a dolgokat, hogy végül azt mondta: „ha megfosztottnak kell lennem azoktól a dolgoktól, 
amikhez a szívem kötődik, akkor legyek megfosztva.” (Egyes fordítások szerint nem azt mondja az Ige, 
hogy: ha megfosztottnak kell lennem a fiaimtól, legyek megfosztva.) Hagyta, hogy Benjámin elmenjen. 
Amikor Isten elkezd munkálkodni egy ember életében, Ő azt akarja kimunkálni, hogy Ő legyen minden 
mindenekben. A dicsőség teljes mértékben az Övé legyen. Ő nem akarja, hogy Benjámin ott legyen 
mellettünk, és mi kedveskedjünk magunknak: itt van Benjámin, megmaradt nekem Benjámin, de ha ő 
elmegy, egy tragédia lesz az életem. Minden megpróbáltatásnak van egy célja, és a dolgoknak van egy 
végkifejlete. Ha ezt meglátjuk, akkor az Úrhoz jövünk, és azt mondjuk: Uram, elfogadom, amit Te  
munkálni akarsz az életemben. 

Soha nem fogunk meggazdagodni a Biblia vagy a könyvek olvasásával és tanulmányozásával. De 
gazdagok leszünk azokban a körülményekben, amelyeken átmegyünk, amelyekben az Úr felemel, 
amelyekben megtapasztaljuk az Urat. Akkor valóban áldottak leszünk.  

Ne gondoljuk azt, hogy az élet, amelyet Ő adott, arra való, hogy a szükségeinkben 
rendelkezésünkre álljon. Az élet, amit Ő adott munkálkodik bennünk, hogy hasonlókká legyünk az Ő 



Fia ábrázatához. Jób, aki olyan sokat beszélt, olyan nagyon igazolta magát, és annyira védte a maga 
igazát, a végén a kezét a szájára tette, és nem mondott egyetlen szót sem. Az Úr volt az, akinek volt 
türelme, és várt és várt és várt egészen addig, amíg Jób elhallgatott. És amikor ő elhallgatott, akkor 
kezdett el Isten beszélni hozzá. Testvérek, Isten munkálkodik mindezekben a helyzetekben. A mi 
pillanatnyi könnyü szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget munkál a mi számunkra (2Kor 4,17). 
Akkor leszünk gazdagok, amikor megtapasztaljuk az Urat azokban a helyzetekben, amelyeken 
átmegyünk. 

Vannak betegek nálunk a gyülekezetben, és mi imádkozunk, és imádkozunk gyógyulásukért, és 
bizonyos, hogy egy betegség nem csak a beteget érinti. Inkább érinti azokat, akik mellette vannak. A 
testvérünk a kórházban feküdt betegen, gondolom nagyrészt félálomban. Nem tudom, hogy mennyire 
tudott a családjára és a testvérekre gondolni. Mert amikor beteg vagy, akkor beteg vagy. (Én is voltam 
beteg, és tudom, hogy van ez.) De mit akar az Úr munkálni? Mit tart Ő szem előtt ezekben a 
helyzetekben? „Ímé, boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jób tűrését hallottátok és az Úr végcélját 
láttátok.”  

Az Úr munkálkodik és irgalmas. Pontos célja van az életünkkel. Ennek én örülök, és hiszem, 
hogy az Úr munkálkodott a betegségekben is, amelyeken a testvérek átmentek. Az a cél, hogy 
láthassuk az Úr kezét, hogy tudjunk benne bízni, hogy tekintsünk Rá bizalommal, hogy ne a láthatókra 
nézzünk, mert a láthatók elmúlnak, de a láthatatlanok örökkévalók. Az Úrra tekintsünk, az Ő 
munkájára, az Ő kezére, amely meg akar áldani. És mi is legyünk olyan emberek, akik mások áldására 
vannak. 

Az Úr munkálkodjon az életünkben, nyissa meg a szemeinket, hogy láthassuk, mi az Ő célja az 
életünk próbáival. Mit akar Ő munkálni? Meg vagyok győződve arról, hogy miután vége lesz a 
szenvedéseknek, nagyon sokan fogják azt mondani, amit Dávid mondott: „Minekelőtte megaláztattam, 
tévelyegtem, most pedig vigyázok a te szódra” (Zsolt 119,67). Miután megaláztatsz, keresed az Úr 
akaratát, keresed az Urat és az Úr kijelenti magát, és más szemmel láthatod Őt. 

 
Nemrégen néhány napra elutaztunk, és örülök, hogy ahol voltunk, nem voltak betegek, mert 

„az Úr gondot visel rólunk”. Azt láttam, amit már máskor is elmondtam, hogy a mostani körülmények 
nem súlyosak (a gyülekezeti alkalmakról, a közösségről beszélek). Testvérek, szabadságunk van 
meglátogatni egymást, szabadságunk van, hogy közösségben legyünk, hogy együtt örüljünk. 
Szabadságunk van, hogy az Úrban bízzunk. Ő megőriz. Ne legyünk hősök, de ne is féljünk attól, hogy 
megbetegszünk.  

Találkoztam egy asszonnyal, és nagyon nagy hatással volt rám, amit elmondott. Ez az asszony 
elmondta, hogy hallgatta az ottani evangéliumi rádiót és az ige megérintette a szívét, hitre jutott, és ő 
ezzel a hittel nevelte a gyermekeit. Nagyon örült, hogy találkozott az Úrral, és hogy ő az Úré. Nem 
tudom a pontos okot, de félt csatlakozni valamilyen felekezethez. Otthon maradt és kereste az Urat. 
Nagyon örültem, hogy láttam, hogy vágy van a szívében. És mondtam neki, hogy hamarosan eljövök és 
bemerítünk. Remélem nem lesz nagyon hideg a víz, de ezt a bizonyságot meg kell tenned. Én hiszem, 
hogy mindaz, amit mondtam neki, munkálkodni fog a szívében, hogy láthassa, hogy szüksége van erre 
a lépésre, hogy bemerítkezzen. 

Láttam, hogy minden helyen, ahol jártunk, „tavaszi szél lengedez”. Természetes, hogy nem egy 
csapásra történnek meg a dolgok, mert az idő lényeges tényező. Sokféle helyzetbe kerülünk, de Isten 
irgalmas az ő gyermekei iránt. Álljunk az Úr rendelkezésére, hogy tudja bennünk elvégezni az Ő 
munkáját. Ámen. 


