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Ahogy az év végéhez közeledünk, jó megvizsgálnunk az életünket és megnéznünk, 
hogyan is állunk. A maga idejében Aggeus próféta arra buzdította az embereket, hogy 
"jól gondolják meg az útjaikat". Az Aggeus 1:5-6-ban ez van megírva:  
 
„Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura: ’Gondoljátok meg jól a ti útjaitokat!’ Sokat 
vetettetek, de keveset takartok; esztek, de meg nem elégszetek; isztok, de meg nem 
részegedtek; ruházkodtok, de meg nem melegszetek, aki bérért dolgozik, a keresetét 
lyukas pénztárcába teszi.” 
 
A fenti igeszakaszt alkalmazhatjuk magunkra is a következőképpen: Az Úr felszólít 
bennünket is, hogy „gondoljátok végig, hogyan mennek a dolgok az életetekben". 
 
Vannak szellemi gyümölcsök? Sokat vetettél, de keveset arattál. Sok összejövetelre 
mentél el, sok keresztyén könyvet olvastál és sok keresztyén kazettát hallgattál, de az 
otthonod valóban istenfélő otthon és a békesség otthona ma? Túl vagy már olyan 
egyszerű dolgon, mint a feleségeddel/férjeddel való kiabálás? Ha nem, akkor lehet, hogy 
sokat vetettél, de keveset arattál. Ruhát viselsz, de még sincs meleged. Sok pénzt 
keresel, de a zsebed lyukas, és a legtöbb pénzed elpazarolod. 

Istennek semmi sem lehetetlen – még az sem, hogy miután szánalmasan és ismételten 
kudarcot vallottunk Ő mégis véghezvigye tökéletes akaratát az életünkben. Csak a 
hitetlenségünk akadályozhatja meg ebben. Ha azt mondod: "De olyan sokszor 
elrontottam a dolgokat, lehetetlen, hogy Isten most valóra váltsa a tökéletes tervét az 
életemben!” Istennek ez azért nem lesz lehetséges, mert TE vagy az, aki nem hiszel 
benne, hogy Ő megteheti ezt érted. Jézus azt mondta, hogy Isten semmit sem tehet 
értünk – ha nem bízunk benne. 

„Legyen neked a hited szerint", ez Isten törvénye minden kérdést illetően (Máté 9:29). 
Megkapjuk azt, amiben hiszünk. Ha elhisszük, hogy valamit lehetetlen Istennek 
megtenni, akkor az nem fog beteljesedni az életünkben. Krisztus ítélőszéke előtt rá fogsz 
jönni, hogy egy másik hívőnek, akinek nagyobb rendezetlenség volt az életében, mint 
neked, Isten mégis beteljesítette tökéletes tervét az életében csupán azért, mert ő elhitte, 
hogy Isten meg tudja ragadni az élete összetört darabjait és valami "nagyon jót" képes 
kihozni belőle. Mennyire fogod sajnálni azon a napon, ha rájössz, hogy nem a kudarcaid 
(bármilyen sok is volt) hiúsították meg Isten tervét az életedben, hanem a saját 
hitetlenséged!” 

„Azért jelent meg Isten Fia, hogy az ördög munkáját lerontsa" (1János 3:8). Ez a vers 
azt jelenti, hogy Jézus megbocsátotta az összes bűnt, amit az ördög okozott az 
életünkben. Képzeld el a következőt: Amikor megszülettünk Isten mindegyikünknek 
egy tökéletesen feltekert gombolyag zsinórt adott. Amint elkezdtük élni a 
mindennapjainkat, elkezdtük letekerni ezt a gombolyag zsinórt, és csomókat kezdtünk 
el kötni rajta (vétkeztünk). Ma - csomók ezreit látva a zsinóron – a sok éven át tartó 
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kibogozási próbálkozás után kétségbeesünk. Jézus azonban azért jött el, hogy "megoldja 
az ördög által megkötött csomókat". Tehát van remény azok számára is, akiknek a 
zsinórján a legtöbb csomó van. 

Az Úr minden csomót képes megoldani, és ismét egy tökéletes gombolyag zsinórt képes 
a kezedbe adni. Ez az evangélium üzenete: Kezdhetsz egy teljesen újat. Azt mondod: 
"Ez lehetetlen!" Nos, az fog történni veled, amiben hiszel! Ez számodra lehetetlen, de 
közben hallod, hogy valaki más, akinek az élete bűnösebb volt a tiédnél, azt mondja: 
"Igen, hiszem, hogy Isten ezt megteszi velem.” Neki is a hite szerint lesz, és Isten 
tökéletes terve megvalósul az életében. 
 
Ha isteni szomorúság van az életedben a kudarcaid miatt, „a skarlátpiros bűneid 
hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, fehérek lesznek, mint a gyapjú” 
– ahogyan azt az Ószövetségben megígérte (Ézs. 1:18). Isten azonban az 
Újszövetségben azt ígérte, hogy "nem emlékszik többé a bűneinkre" (Zsidó 8:12). Bármi 
is legyen a baklövésetek vagy a kudarcotok, újat kezdhettek Istennel akkor is, ha 
korábban már ezerszer kezdtetek újat, és mind kudarccal végződött, ma mégis 
kezdhettek 1001-szerre is újat. Isten még most is meg fogja dicsőíteni magát valamiben 
az életetekben. Amíg élünk, remélünk. Bízzál tehát Istenben, soha ne add fel! Isten sok 
gyermeke életében nem tud hatalmas munkát végezni, és ez nem azért van, mert a 
múltban megbuktak, hanem azért, mert most nem bíznak benne. Adjunk „dicsőséget 
Istennek azáltal, hogy erősek leszünk a hitben” (Róma 4:20) az elkövetkező napokban 
és elhisszük, hogy azok a dolgok, amelyeket eddig lehetetlennek tartottunk, 
megvalósulnak. Minden ember - fiatal és idős - reménykedhet, bármennyi kudarcot is 
vallott a múltban, csak ismerje el a kudarcait, legyen alázatos és bízzon Istenben. 
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Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és a 
CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com  
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