
Hűnek lenni a kevesen – Abonyi Sándor 

Az a tapasztalatom, hogy a hívők általában valami nagy dologra várnak és vágynak, hogy 
történjen velük, vagy cselekedjenek valamit, amit úgy gondolnak, hogy az Úrtól van; mindezt 
természetesen az Úr érdekében. Különösen igaz ez azokra a hívőkre, akik a magánéletükben 
sok csalódást éltek meg és nem is gyógyultak meg abból teljesen, így valami nemes 
szolgálattal akarják betölteni azt az űrt, ami a magánéletükben keletkezett. Közben a 
mindennapi élet sok kis dolgában, a családban, a munkahelyen, a lakókörnyezetükben nem 
veszik észre, hogy ott is „velük van az Úr,” és így lemaradnak sok dologról a hétköznapokban, 
amit az Úr készített számukra.  

Olyan ez, mint amikor a világban valaki rögtön világsztár vagy olimpiai bajnok szeretne lenni, 
az odavezető út fáradságos, aprólékos munkájának a megspórolásával. Tudjuk, hogy ha valaki 
kellő felkészülés hiányában, valami szerencse folytán hirtelen magasra jut, az a hiányos 
alapok miatt nagyon hamar belebukhat a felkészületlenségébe. Sok ilyen hívő szolgáló van, 
akik idő előtt és megfelelő alapok nélkül nagy szolgálatba álltak be és egy idő után óhatatlanul 
bekövetkezik a hajótörés az életükben: kiégnek, elbuknak, hajótörést szenvedve kiesnek a 
szolgálatból stb. Még ebből sem tanulnak sokan és hamar vissza akarnak térni oda, ahonnan 
kiestek, ez azonban lehetetlen. Ezért van sok „valláskárosult” hívő az egyházban, akik 
elvesztették lábuk alól a talajt és nem találják a helyüket. Ilyenkor alapos önvizsgálatot 
kellene tartani és nem másokat hibáztatni. Az összetöretés állapotától elkezdve, lépésről 
lépésre kell felépíteni először az egyéni hívő életüket (kapcsolatukat az Úrral), azt követően 
pedig a házasságuk egységét, majd a család biblikus működését kell helyreállítani, végül 
pedig a munkahelyi és minden más kapcsolatukat biblikus módon rendezni. Ezt követően 
kerülhet csak sor arra, hogy elkezdjük kérdezgetni az Urat, hogy milyen szolgálatban is akar 
látni minket? 

Van egy szellemi törvény, ami szerint az Úr csak arra bíz nagy dolgokat, aki hű a kevesen: 

„Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért 

a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset?” (Luk. 16:10-11)   

„Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak 

örömébe.”  (Máté 25:21)   

A mi elhívásunk az, hogy az életünkkel mindennap kiábrázoljuk a Krisztust: ahol vagyunk, 
ahogy viselkedünk, ahogy megszólalunk, egy olyan békességgel, türelemmel és alázattal, ami 
egy krisztusi természetből fakad, amikor a körülöttünk lévő emberek türelmetlenek és 
zúgolódnak. Az ilyen krisztusi magatartás világítani fog a hívők környezetében! Az lenne az 
igazi bizonyságtételünk Jézusról, ha ilyennek látna minket a világ és megkérdeznék: te 
keresztyén vagy? Vagy egyszerűen csak kijelentenék: úgy látom, te keresztyén vagy. 

Antiókhiában ez történt. Nem a hívők nevezték magukat keresztyéneknek, Krisztust 
követőknek, hanem a körülöttük élő emberek, akik látták az életüket mindennap. 

A hívők általában tenni akarnak valami nagyszerű dolgot Jézusért, de ez „Márta hozzáállása” 
és nem jó. Nekünk olyannak kell lenni, mint Mária volt: vele lenni, hallgatni Őt és meghallani, 
hogy mit is akar cselekedni az Úr a mi életünkben, és aztán azt cselekedni. A keresztyénséget 
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élni kell mindennap, az élet minden dolgában. Jézus azt is mondta magáról, hogy Ő az élet: 
a hitbeli cselekedetek csak ebből a Jézussal való közösségből fakadhatnak. 

A keresztyén élet egy nagy kihívás: a legnagyobb kihívás számomra az, ha az életemmel 
mindennap meg tudom dicsőíteni a Krisztust." Ekkor az Atya nekünk is azt fogja mondani: 
"ez az Én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm" (Máté 3:17). Figyeljük meg, hogy mikor 
mondta ezt az Atya Jézusnak! Akkor, amikor még el sem kezdte a szolgálatát – a 
bemerítkezésekor a Jordánnál! Még senkit sem gyógyított meg, senkit sem szabadított meg, 
hanem a korábbi (családi és asztalosként való) életét minősítette az Atya ezzel a kijelentéssel. 
Ha mi is ilyen minősítést kapunk az Úrtól a mindennapi, hétköznapi életünkre, mert a 
bemerítkezéssel valóban halálba adtuk mi is az óemberünket, és ha mi is átmegyünk a pusztán 
és kitartunk a próbákban, ahogyan Jézus, akkor méltók lehetünk a mesterünkhöz, és mi is 
elkezdhetjük hatalommal a szolgálatunkat. Egy ilyen életet tud csak felkenni Isten, ahogyan 
Jézussal is tette, hogy olyan hatalommal hirdette az Igét, ami az írástudóknak is feltűnt.  

Ne legyünk türelmetlenek! Ne akarjuk Isten fáradságos felkészítő munkáját megspórolni a 
mindennapi életünkben, ami sokszor évekig tart. Jézus 12 évesen már megszégyenítette az 
írástudókat az igeismeretével, mégis csak 30 évesen állt be a szolgálatába. Az Ige tökéletes 
ismerte önmagában kevés a szolgálathoz! Ahhoz viszont szükséges, hogy az élet mindennapi 
dolgaiban megvizsgálva magunkat az Ige tekintélye alá rendeljük az életünk minden területét 
és minden cselekedetünket. 

Az egyéni hívő életünk hasonlítható egy házhoz, ahol először az alapokat kell lerakni, és csak 
szilárd alapra lehet felépíteni egy megingathatatlan hívő életet, egy házasságot, egy családot 
és egy hívő szolgálatot, így ebben a sorrendben. Ha a hívő életünkben szilárd alapokat lerakva 
építkezünk, akkor jöhetnek viharok, hajótörések az életünkben és szolgálatunkban. Pált is 
megkövezték, megbotozták, hajótörést szenvedett és elhagyták sokan, mégsem omlott össze, 
nem lett csalódott, mert tudta, hogy kiben bízhat. Mindezek ellenére arra is maradt ereje és 
hite, hogy a börtönből bátorítson másokat és beszéljen nekik az Úr öröméről. Egy „hajótörést” 
szenvedett, „mai elterjedt szóhasználattal - valláskárosult” hívő élet és szolgálat a szilárd 
alapok hiányának a bizonyítéka. Egy mesterséges, életidegen szubkultúrában megélt, 
intézményes keresztyén élet nem ad szilárd alapot a hívő életben, mert ott többnyire fövenyre 
épített hívők vannak, akik a próbákban sokszor elbuknak (Jézus beszél erről a Hegyi 
beszédben a Máté 7-ben). 

Az Úr adjon világosságot minden hívőnek ezekben a kérdésekben és hosszútűrést, hogy 
megvívja a hit mindennapi nemes harcát az élet sok apró dolgában, megdicsőítve ezzel a 
Krisztust. Mi okozhatna nagyobb örömet nekünk, ha hallanánk mi is az Úr hangját és még a 
szolgálatunk megkezdése előtt, egyszerűen csak cselekedve hűségesen a mindennapi kis 
dolgainkat az Úr nekünk is ezt mondaná: „Ez az Én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm”.  
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Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének 
megadásával: https://keskenyut.wordpress.com 


