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A Jeremiás 3.14-ben az Úr a következőt mondta: 
 
"Magamhoz veszlek titeket, egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beviszlek 
titeket Sionba.”  
 
A Sion itt Isten igaz gyülekezetét jelképezi. Az egyik ismertető jele ennek a 
gyülekezetnek, hogy a vezetői „Isten szíve szerint való pásztorok”, akik Isten népét Isten 
ismeretével és az Ő útjainak megértésével táplálják. (Jer. 3:15). Arról tudhatod meg, 
hogy megérkeztél Sionba, amikor ilyen vezetőket találsz. Azonban abban is bizonyos 
lehetsz, hogy nem Sionban vagy, ha a gyülekezeted vezetői nem ilyenek. Az Istentől 
való vezetőknél a fő dolog nem az okosság, hanem a könyörületesség és a szeretet Isten 
népe iránt. Ők nem használják ki Isten népét: nem az érdekli őket, hogy az emberek 
adományokat adjanak, hanem csak az, hogy az Úrral járjanak. 
 
Isten valami ahhoz hasonlót mondott Jeremiásnak, mint amit Ábrahámnak is mondott, 
amikor le kellett rombolnia Sodomát. Ábrahám közbenjárt Sodomáért és azt mondta: 
 
"Ha van tíz igaz ember Sodomában, akkor megmented a várost?"  
 
Erre Isten azt mondta:  
 
"Igen. Ha tíz igaz ember van Sodomában, akkor megkegyelmezek a városnak"  

(1 Mózes 18.32).  
Jeremiásnak pedig a következőt mondta az Úr: 
 
"Ha egy igaz embert találsz (nem tízet, hanem csak egyet) bárhol Jeruzsálemben, akkor 
megkegyelmezek neki." (Jer. 5.1)  
 
Jeremiás azonban egyet sem talált. El tudod képzelni annak a városnak az állapotát, ahol 
egyetlen igaz ember sem volt? Tudod, hogy egyetlen igaz ember a gyülekezetben 
elhozhatja Isten áldását egy gyülekezetre? Egyetlen igaz ember elhozhatja Isten áldását 
egy közösségre és egy otthonra. Egyetlen igaz ember Isten támogatásával többséget 
jelent bárhol. Legyetek igaz emberek és megfordíthatjátok a dolgokat a Sátánnal 
szemben, ahová csak mentek, mert Isten hatalmasan támogatni fog titeket. 
 
Az Úr azt mondta Jeremiásnak:  
 
"Ők térjenek meg te hozzád, de te ne térj ő hozzájuk!” (Jer. 15.19) 
 
Ne engedd, hogy a világ hatással legyen rád, és ne engedd azt sem, hogy a hamis 
keresztyénség hasson rád. Ne engedd, hogy bukott pásztorok és pénzt szerető 
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igehirdetők hatást gyakoroljanak rád! Engedd, hogy Isten formáljon téged – és akkor 
hatással leszel másokra, hogy istenfélő életet éljenek. Isten ígérete az, hogy "erős 
ércbástyává tesz minket az ilyen emberekkel szemben és nem tudnak győzelmet aratni 
felettünk." (Jer. 15.20). Halleluja! 
 
A Jeremiás 20.7-11 (Living Bible) azt mondja:  
 
"Uram, te sosem engedted meg nekem, hogy úgy beszéljek, mint ezek az emberek, akik 
állandóan ítélkeznek."  
 
Sokan, hogy hírnevet szerezzenek maguknak az igehirdetésükkel az embereknek 
akarnak tetszeni. Ez igaz lehet a tanítókra, de nem a prófétára, aki sosem mérlegeli a 
szavai következményét. A próféták sosem mérlegelték a szavaikat a szolgálatuk során. 
Nekik volt egy üzenetük Istentől és állandóan azt az üzenetet hirdették. Jeremiás az ítélet 
üzenetét hirdette 40 éven keresztül. Isten felemel Krisztus testében is prófétákat, akik 
különleges terheket hordoznak. A többi keresztyén nem hordoz ilyen terheket. Az Úr 
egy prófétára nagyon gyakran egyetlen terhet bíz. Neki hűnek kell lennie azon, mert ha 
az Úr prófétája akar maradni, akkor nem szabad megengednie más – jó értelemben vett 
– keresztyéneknek, hogy eltérítsék őt egy „kiegyensúlyozottabb” szolgálat irányába. 
Azon a napon, amikor enged a nyomásnak és elkezdi „mérlegelni” a szavait, megszűnik 
Isten prófétája lenni a nemzedéke számára.  Isten egyetlen üzenetet bízott Jeremiásra, 
az ítélet üzenetét - egyetlen kedves szó nélkül - Júda népe számára. Jeremiás 40 éven 
keresztül hűségesen kitartott emellett, és élete végéig Isten szószólója maradt. 
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