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Nem lehet közösségünk azokkal, akik Isten Igéjével ellentétes dolgokat tanítanak, amit 
Jézus is tanított. Jobb Istennel egyedül lenni, mint egy sokasággal Isten nélkül. 
Emlékezzünk arra, hogy a keresztyénségben általában a többség az, aki rendszerint 
téved. Itt van öt példa Isten Igéjéből, ahol ezt látjuk: 

1. Amikor a többség az aranyborjút dicsőítette, Mózes megkérdezte, hogy ki van az 
Úrral. Csak egy törzs, Lévi törzse állt ki mellette. Ezért lettek ők a papság (2 Mózes 32). 
A többség (11 törzs) tévedett. 

2. Saul döntése, hogy Isten felkentje, Dávid ellen támadt, sok zavarhoz vezetett. Saul 
mellett állt a többség Izraelben, de Isten Dáviddal volt (1 Sám.16). Később Absolon 
mellett állt a többség, amikor az apja, Dávid ellen fordult, de Isten Dáviddal volt (2 
Sám.15). 

3. A 4 Mózes 13-ban azt találjuk, hogy az izraeliták Kadesh Barneába jutottak, 
Kánaánnak, annak a földnek a határához, amit Isten nekik ígért. Ez két évvel azt 
követően történt, hogy elhagyták Egyiptomot. ( 5 Mózes 2:14; 29:5), és Isten azt mondta 
nekik, hogy menjenek be és vegyék birtokba a földet. Az izraeliták elküldtek 12 kémet, 
hogy kémleljék ki azt a földet. Mind a tizenketten, akik visszajöttek azt mondták, hogy 
az a föld valóban csodálatos. Közülük tíz azonban azt mondta, hogy „ott óriások vannak, 
akiket nem győzhetünk le.” Közülük kettő azonban –Józsué és Káleb – azt mondta: „Az 
Úr fog segíteni nekünk, hogy legyőzzük az óriásokat." A 600 ezer izraelita azonban a 
többségre hallgatott.  

Mit tanulhatunk ebből? Mindenekelőtt azt, hogy veszélyes a többséget követni, mert a 
többség mindig téved. „Az életre vezető út keskeny és kevesen találják meg azt” – 
mondta Jézus (Máté 7:14). A többség mindig a széles úton jár, és a vesztébe rohan. 
Tehát, ha a többséget követed minden bizonnyal a pusztulás felé haladsz velük együtt. 
Ne képzeld azt, hogy egy nagy gyülekezet az szellemi gyülekezet. Jézus gyülekezetének 
csak 11 tagja volt. 

Amikor 10 vezető mond valamit és 2 pontosan az ellenkezőjét mondja, kinek az oldalára 
állsz? Isten a 2 – Józsué és Káleb - oldalán állt. A hitetlenség és a Sátán volt a másik 10 
oldalán. Izrael ostoba volt, és a többséget követte, ezért kellett nekik a következő 38 
évben vándorolniuk a pusztában. Nem volt megkülönböztető képességük, hogy 
meglássák, kik azok, akik Isten oldalán állnak!  Isten és még egy személy az mindig a 
többség, és nekem mindig itt kell állnom. A 2 Mózes 32-ben azt látjuk, hogy Isten 
oldalán csupán egy ember állt, Mózes, amikor minden izraelita az aranyborjút imádta. 
Mind közül azonban volt egy, a Lévi törzse, amely észrevehette ezt. És most, amikor 
Isten Józsuéval és Kálebbel volt, még Lévi törzse sem volt képes felfedezni ezt! 
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Mindezek ma meg akarnak tanítani valamit nekünk. A keresztyénség általában véve 
teljesen megalkuvó és világias. Itt-ott Isten felemel egy-egy embert, aki kiáll Isten 
Igéjének igazsága mellett megalkuvás nélkül. Ha van megkülönböztető képességed, fel 
fogod fedezni, hogy Isten azzal a néhánnyal van, és velük tartasz a többséggel szemben. 
Velük együtt be fogsz menni az ígéret földjére. Hogyan tudod beazonosítani azt az 
embert, aki Istennel van? Ő a hit nyelvén beszél. Józsué és Káleb a hit nyelvén beszéltek: 
„Győzni tudunk.” Győzni tudunk a harag, a szexuális vágyak, a féltékenység, a 
morgolódás ellen, stb. Győzni tudunk a Sátán ellen. Isten össze fogja zúzni őt a talpunk 
alatt. Így beszél az az ember, akivel Isten van. 

4. A zsidók úgy döntöttek, hogy elutasítják Jézust, amikor eljött a földre és annak az lett 
az eredménye, hogy szétszórattak közel 1900 éven keresztül. A többség a zsidókkal és 
a farizeusokkal tartott, de Isten Jézussal volt és feltámasztotta Őt a halálból.  

5. Pált a barátainak többsége elhagyta az élete végén, de az Úr végig Pállal volt (2 Tim. 
1:15; 4:16-18). 

- § - 
  

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és a 
CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com  

  

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com) 

 


