
2014. 08. 31. Vasárnap. Vancouver.  C: Segít a Lélek 10. Bizalommal menni Jézushoz! 1. Bizalom forrása - a kegyelem trónusa!  

Lekció: Zsidó 3: 6/b; 7/b - 8/a; 12 - 14; 4: 12 - 16      2. Irgalomból élők bizalma. 3. Szüntelen töltekezés!  

Textus: „Járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van 

szükségünk”. Zsidó 4:16 

Kedves Testvérek! 

A Zsidókhoz írt levél nem is levél igazából - hanem írásba foglalt prédikácó, amelyet 

továbbadtak, több helyre is eljutattak, elsősorban zsidókeresztyén közösségekbe. Ez az egyik 

legkorábbi írásban fennmaradt keresztény prédikáció. Egy olyan, amelyben központi gondolat a 

bizalom.  

Azt gondolom, hogy bizalomhiányos világban élünk. Ennek talán legnyilvánvalóbb jele, hogy a 

házastársak nem bíznak egymásban. Külön pénztárcájuk van - mert van a te pénzed, és az én 

pénzem, és a közös kiadásoknál pedig a kölcsönös megegyezés. Valaki nemrég azon lepődött 

meg, hogy az hogyan lehet, hogy nekünk a feleségemmel csak közös bankszámláink, 

hitelkártyánk van - én meg azon lepődtem meg, hogy nekik pedig teljesen különálló. Bár, ma a 

tönkrement házasságok magas száma miatt az a jelmondat, hogy jobb az óvatosság, mielőtt 

megégeti magát az ember. Csak ezzel meg az a baj: A BIZALMATLANSÁG ELPUSZTÍTJA A 

KAPCSOLATOKAT - A BIZALOM VISZONT A LEGJOBBAT HOZZA KI AZ EMBERBŐL.  

 
Nem a kapcsolatokból hozza ki a legjobbat - mert bűnösök vagyunk - de az emberekből a 

legjobbat. Éppen azért nem működnek a kapcsolataink, mert nem bízunk meg egymásban, hogy 

feltétel nélkül adjuk magunkat! Alapjában az a baj, hogy Istennek nem adjuk magunkat 

feltétel nélkül - márpedig Jézus Krisztus feltétel nélkül adta magát értünk!  



ISTENBEN BIZHATUNK AZ ÉLET PERZSELŐ SIVATAGÁBAN ÉS POMPÁZÓ 

KERTJEINBEN EGYARÁNT. (Pál: egészen be veagyok avatva mindenbe: éhezésbe, 

jóllakásba.) 

 
MA BIZNI FOGOK ISTENBEN AKKOR IS, HA NEM ÉRTEM, AMIT TESZ. (Pál és Szílász 

Filippiben börtönben ApCsel. 16:25-40 - énekeltek, magasztalták Istent.) 

 



Aki Jézus Krisztusban új életet nyer, azt teszi a Szentlélek képessé rá, hogy feltétel nélkül fogadja 

el helyzetét, élete körülményeit; hogy a házasság példájánál maradjak: a másikat, akit Istentől 

kapott ajándékba - minden bűneivel együtt. Mert Isten soha nem ad bűntelen társat - de azt 

adja, aki hozzám illik! Ezt csak hittel lehet életté, csodálatos életté változtatni - mélységes 

bizalommal Isten felé és Őáltala a másik felé!  

Már csak azért is, mert minden téren az általános, és növekvő bizalmatlanság tapasztalható. 

Mindenki biztosítétokat keres, azokkal él - nehogy megégesse magát, és kárt szenvedjen.  

Ha pedig bizalmatlan, nem adja magát - akkor eleve vesztett pozícióbol indul. Nem lehet 

soha az övé, amit szeretne. Ami kiteljesítené az életét. Visszavonja magát mindattól - amit 

Isten ajándékozni akar: csak azért mert félti magát. Félti pozícióit, pénzét, hatalmát, státuszát, 

belső békéjét. Félti önmagát, hogy a másik megsérti, belegázol, kihasználja, megalázza.  

Ráadásul ezek jogos félelemek - de ha valaki Krisztusban van, Abban, akit kihasználtak, 

leköptek, kigúnyoltak, megaláztak, megkínoztak - akkor ezektől nem fél. Ezekre felkészül - nem 

érik váratlanul (Jézus is felkészült, sőt a tanítványait is igyekezett felkészíteni), de mert kész 

mindenkor megbocsátani: a szeretet sokkal nagyobb mélységeit képes átélni és megélni; és ezért 

mindenkor hit által, Isten kegyelméből, Krisztusban megújjul, újrakedz - biztosíték és 

védelkem helyett.  

Sokkal több krisztusi hitre, belőle táplálkozó igaz, mély bizalomra lenne szükségünk ahhoz, 

hogy Isten ajándékaival élhessünk! Honnan lehet bizalom - egy alapjában bizalmatlan, 

távolságtartó világban?  

1 A HÍVŐ BIZALMA ABBÓL A BIZALOMBÓL ERED, AMIT ISTENTŐL TAPASZTAL. 

AHOGYAN MAI IGÉNK ÍRTA: A KEGYELEM TRÓNUSÁBÓL - VAGYIS A 

KERESZTBŐL. Irgalmaz nekem az Isten; minden bűnömet kész megbocsátani, eltörölni - 

és nem tartja számon. Bármikor mehetek hozzá, ő kész megbocsátani. Mindig bízhatok 

benne, számíthatok rá! „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg 

közel van!” Miért? „Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, 

mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.” (Ézsiás 55:6-7) Mikor? Vasárnap 

reggel 11 és 12 közt? Nem, hanem mindig! Ilyen irgalmas hozzánk - és: ilyen bizalommal van 

irántunk. Bár nyomorunlt bűnösök vagyunk, bízik bennünk - Krisztusért!  

Adja Szentlelkét, hogy tisztuljon az életünk, hogy egyre jobban kiábrázoljuk Krisztust! Bízik 

bennünk, hogy élünk kegyelmével! Bízik bennünk, hogy odamegyünk bűneinkkel a 

kegyelem trónusához, Jézushoz! Ha nem bízna - nem adná, nem kínálná. Hatalmas bíztatás ez a 

számunkra.  

2 HABÁR CSALFA BŰNÖS VAGYOK, Ő ÍGY BÍZIK BENNEM - BIZALOMMAL ADJA 

MAGÁT ÉRTEM; AKKOR NEKEM IS BÍZNOM KELL BENNE; ÉS ÁLTALA 

ÖNMAGAMBAN.  

Akinek mindig azt mondják az iskolában: te rossz gyerek vagy, rossz tanuló vagy - az előbb-

utóbb azonosul azzal, amit mindig hall önmagáról: igen, én rossz vagyok, rossz tanuló vagyok, 

mindenki ezt mondja, senki se bízik bennem. Akit ellenben mindig biztatnak, ha elbukik, vagy 

lusta volt is - hogy tudom, képes vagy jobban, szebben, tökéletesebben, igazabban: az feláll, tele 

lesz önbizalommal, és a megtapasztalt bizalom miatt is minden telhetőt megtesz, hogy mássá 

legyen.  

Annak lehet ilyen bizalma Istenben, aki megtapasztalta Jézus Krisztus kegyelmét! Aki tudja, 

mi, pontosabban ki a kegyelem trónusa. Ez az irgalomból élők bizalma! Tudom, hogy mit 

érdemelnék - de azt is, hogy ő milyen értékesnek tart - és ez életemben a bizalom forrása! Nem 



életem körülményei, a dollár árfolyama - hanem bizalommal élek: bízok az Istenben, Aki bízik 

bennem: a Fiát adta értem; és általa bizalommal élek a világban, ez jellemző rám, mert ez 

jellemző Krisztusra.  
Ezt az Isten iránti bizalmat tapasztaltam meg kubai keresztyének közt. 1992-ig a vallást üldözték. 

Több, mint 500 katolikus pap hagyta el az országot, a hitüket vállalókat lágerekbe hurcolták és 

leninista ateista államforma volt Kubában. 1992-ben változott a helyzet, 1998-ban II. János Pál is 

ellátogatott Kubába. Különösen a protestáns felekezetek erősedtek és erősödnek meg - a 

kommunista diktatúra ellenére lelki ébredés van az országban. Baptista templom - árvaházat tart 

fenn. Nagyon mély hittel bíznak az Úrban: boldogok, reményteljesek - miközben az országban 

nagyon sok a depressziós. Csodálatos volt megtapasztalni, hogy az Úr Jézus kegyelméből 

gyakorolják: „JÁRULJUNK BIZALOMMAL A KEGYELEM TRÓNUSÁHOZ, HOGY IRGALMAT 

NYERJÜNK, ÉS KEGYELMET TALÁLJUNK, AMIKOR SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGÜNK”.  

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
Márpedig mindig van rá szükségünk! Bűneinkből, csüggedéseinből, nyomorúságainkból - járuljunk 

oda, bizalommal. Mert a kereszt bizalmunk forrása - hogy bizhatunk benne, és ő is bízik bennünk. Ezért 

mi is - minden gyengeségünk, kísértésünk ellenére, az Ő kegyelméből - bízhatunk magunkban, mert nem 

a bűn, hanem a kegyelem uralma alatt élünk! Erre a bizalomra vezessen el az Úr mindnyájunkat - 

egyre mélyebben, szilárdabban - Jézus Krisztus dicsőséges golgotai győzelme által! Ámen.  


