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Hivatás a bátorságra 

Bevezetés 

Józs 1, 7 → Bátorságra van szükségünk, hogy Isten akarata szerint járjunk! 

A világ megmosolyogja a keresztény harci pozícióját → imához térdel, ahogy ellenségei lecsapnak rá! 

Csak Isten látja, milyen erős felkészülés zajlik itt. Ahogy egy fegyver nélküli katona nem győzhet egy 

felszerelt hadsereg ellen → úgy az imátlan keresztény sem. A testi/érzéki keresztény belefut a harcba 

felkészületlenül. 

Gyávaság ↔ Bátorság (Jel 21, 8) 

Sokan lelkesen indulnak el → de amikor jön az éhség vagy a szomjúság – elpártolnak.  

 Izrael népe a pusztában 

 Orpa és Rúth (Rúth 1, 14) → Orpa csak egy rövid úton ment velük 

Ahhoz, hogy végigmenjünk az úton, olyan lélekre van szükségünk, amit a világ nem adhat:  

Bátornak kell lennünk → gyáva emberek nem lesznek a Mennyben! 

 

Tartalom 

 

A keresztény bátorság forrásai 

 

1. Isten igazságának megalapozott ismerete 

Dan 11, 32 „Azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz/ismerik Istenüket bátor tetteket visznek 

végbe.” 

 

2. A szív helyes irányba állítása 

Az elméleti ismeret nem elég → Krisztus követése a szív dolga → fél-szívű elhatározás nem 

jut messzire Krisztusban. 

A képmutató érezhet Isteni erőt ideiglenesen, de hamar kiesik a harcból.  

Ha komoly harcossá akarsz válni, ne flörtölj azokkal a vágyaiddal, amelyek Krisztus és a 

Mennyország alá céloznak. Figyeld meg Jéhut. Hatalmas lelkesedéssel indult és nagy dolgokat 

tett Istenért, de a szíve nem kizárólag Istené volt. megalkudott gonosz emberekkel → és 

végül elvesztette a harcot.  
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3. Számolj le „kebel-bűneiddel” 

Azokkal a bűnökkel, amelyek a legközelebb álnak a szívedhez  → ehhez kell igazi bátorság és 

eltökéltség!  

Ábrahám – Izsák története  Ter 22 

Vedd a te „Izsák-bűnödet”, a lelked legkedveltebb „fiát”, amitől a legnagyobb boldogságot 

reméled → → vedd és vágd le! Hadd folyjon a vére! 

Több ez, mint amit gyenge szívünk meghallani képes → és ez a bűn nem fog türelmesen az 

oltáron feküdni! → Ordít, rúgkapál, menekül, befeszít! „Hústestünk” megremeg és ordít! 

Nem lehet kifejezni azt a birkózást, amit az igényel, hogy levágd „kebel-bűneid”… 

Amikor a Lélek meggyőz téged ezekről a bűnökről, Sátán rögtön jön és súgja → nem is olyan 

nagy dolog ez… inkább hagyd élni… tartsd meg ezt magadnak… ennyit megérdemelsz… senki 

nem fogja megtudni… 

A bűn és a halál „ezüst-szájú” védelmezője nagyon meggyőző! 

A legnagyobbak közül is többen kiesnek ezen a ponton! → Dávid és Betsabé 

 

4. Szabd életedet Krisztushoz 

Ne hasonuljatok ehhez a világhoz (ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz) – mondja az 

apostol… 

Járjatok méltón ahhoz az áldozathoz, amit Krisztus hozott értetek! → Ryan közlegény film 

 

5. Bízz Istenben minden körülmények között 

Van amikor Isten visszahúzódik, amikor sötétségben járunk – a halál árnyékának völgyében. 

Mint Eszter → „ha meghalok, hát meghalok…” Esz 4, 16 

Mint Jób → Jób 13, 15 „ha meg is öl engem, Benne reménykedem!” 

Mint a kananita asszony → „még a kutyák is részesednek a morzsákból…” 

 

6. Ne törődj azokkal, akik megbotránkoztatnak 

Sokan vannak az egyházakban és közösségekben, akik megbotránkoztatnak → bátornak és 

erősnek kell lenni, hogy túllépj ezen és továbbra is kövesd Krisztust! 

Mint Józsué: „Én és házam népe az Urat szolgáljuk!” 

 

7. Maradj az úton életed végéig 

Életed és műved együtt fejeződnek be/egyszerre mennek le a színpadról! 

Sok olyan embert ismerek, akik benne voltak a harcban → három vagy négy csata erejéig! 

Aztán elegük lett és eltűntek… 

Olyanok, mint az újhold → kicsit világítanak az este elején – de eltűnnek, mielőtt vége az 

éjszakának! 

Kitartani kemény munkát jelent! 

Naponként felvenni a keresztet, imádkozni, virrasztani, jelen lenni, szolgálni és nem letenni a 

fegyvereket, hogy elmerüljünk valamiféle szórakozásban → sokan nem bírják ezt… 

 

Mégis ez a hivatásunk: tegyük a hitet mindennapi munkánkká → vakáció nélkül, év elejétől 

év végéig → mindig → a sírig! 

 

Mindehhez mennyei erőre, bátorságra és eltökéltségre van szükségünk!! 
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