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Az ember vágyik a hűségre, amikor azonban ő kell tanusítson húséget mások iránt, 

sokszor kudarcot vall. Óriási kitartásra, és erőre van szükségünk ahhoz, hogy hűségesek 

maradjunk akár Istenhez, a társunkhoz, az adott szóhóz, a munkánkhoz, a hazához, az 

elveinkhez, mert számtalan ígéretesnek tűnő kísértés nyitja tágra a szemet.  

 Az ember hűtlenségével szemben van valaki, aki állandó, biztos pont, és akitől hűséget 

tanulhat. Ő az, aki nemcsak okot, hanem példát is adott arra, hogyan lehet hűségesnek lenni. 

Isten hűsége abban áll, hogy mindig rajtunk tartja a szemét, ez alatt nem az értendő, hogy 

résen áll, és alig várja a percet, hogy számon kérjen bennünket, hanem az ajtó, mely felé 

vezet, folyton nyitva áll, azonfelül mi döntjük el, hogy belépünk rajta vagy sem, válaszolunk 

az ő hűségére vagy sem. A Biblia azt mondja, hogy van választási lehetőségünk: élünk a saját 

erőnkben vagy az Isten erejében, a saját terveinkben vagy az Isten terveiben, a saját 

bölcsességünkben vagy az Isten bölcsességében. Isten a Mindenség Ura, nála van minden, 

megad mindent, amire szükségem van, mert be tud tölteni, el tud érni, tud velem beszélni, ha 

felé fordulok, tekintetemet rá szegezem és az Igazságban bízom az élet hazugságai helyett. 

Ahhoz jobban megismerjük a hűséget, mint fogalmat, vizsgáljuk meg milyen az Ő 

hűsége az Újszövetség írásainak alapján, majd milyen szerepet kap a Lélek Gyümölcseinek 

felsorolásában, végezetül, milyen helyet kap a mai világban a hűség és megbizhatóság, mint 

érték. 

1
Az Újszövetségben a hűség és hit, hű és hívő fogalmak ugyanarra a szócsaládra 

vezetnek vissza. A pisztüó (=hűnek lenni, hinni) 243-szor; a pisztisz (=hűség, hit) 243-szor; a 

pisztosz (=hűséges, hívő) 67-szor fordul elő az Újszövetség írásaiban. Összesen 553-szor 

fordul elő, az Ószövetségben közel 300 helyen találkozunk vele. Ennek a szónak sokszori 

felbukkanása kiemeli a hűség fontosságát.  

A Bibliai Fogalmi Szókönyvben a hűség meghatározása így hangzik: ,,A hűség egy 

viszonyfogalom, s olyan magatartást jelöl, amelyben az alany valakihez (Istenhez, emberhez) 

vagy valamihez állhatatosan ragaszkodik. A hűségnek elsődleges teológiai jelentése mellett 

van egy másodlagos jelentése is, amely becsületesség, megbízhatóság, őszinteség 

fogalomkörébe tartozik.” 

2
Más meghatározás szerint: 1) Ígéret, s fogadás megtartásában való lelkiismeretesség. 

Házassági hívség. Vallásához hívséggel ragaszkodni. 2) Állandóság, melynél fogva bizonyos 

                                                           
1Bibliai fogalmi szókönyv, Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadványa, Kolozsvár 1992 
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véleményben maradunk. 3) Jobbágyi eskühöz, alattvalói kötelességekhez pontos ragaszkodás. 

Jobbágyi, szolgai, polgári hivség. 4) Régiesen: hit, hiedelem. 

Ha megfigyeljük az Újszövetségben elhangzott igéket, amelyek a hűségről szólnak, 

akkor arra a következtetésre jutunk, hogy a hűségnek különböző vonatkoztatásai vannak. 

1. Isten hű önmagához. Ez azt jelenti, hogy nem vonja vissza ígéreteit, elvárja, hogy 

,,reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az aki ígéretet tett” (Zsid. 

10,23). Annak ellenére, hogy számtalan alkalommal hűtlenekké leszünk, Ő még az 

emberi hűtlenség miatt sem tud önmagához hűtlen lenni „Ha hűtlenek vagyunk, ő hű 

marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.” (2Tim 2,13) 

2. Isten hű az emberekhez. ,, Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát 

küldte, hogy aki hiszen Őbenne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) 

Lehet-e hű lenni a szeretet hiányában?  Isten szerette a világot, most is szereti, és hű 

hozzá. Elküldte Jézust, a Krisztust, hogy eljöjjön ebbe a világba, megfeszíttessen  

Nagypénteken és harmadnapra, Húsvétvasárnapra a halált legyőzze, hogy nekünk az 

életet visszaszerezhesse és ajándékozhassa. Ez az újszövetségi hűség. Keresztelő János 

azt mondja róla: ,,Íme, az Isten Báránya, aki a világ bűneit elhordozza! ” (Jn 1,29) 

Jézus volt az áldozat, és utána már nem volt szükség áldozati bárányok bemutatására. 

Isten visszavonhatatlan bizonyítékát adta a hűségének. 

3. Jézus a tökéletes hűség példája. Jézus nem azért nem jött, hogy eltörölje a törvényt, 

vagy a próféták tanítását, hanem hogy betöltse azt. Amikor lejött a Földre, ő már tudta, 

hogy életét kell adnia a barátaiért. A legnehezebb percekben Istenhez imádkozott, mint 

Nagycsütörtökön a Gecsemáné-kertben: ,,Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a 

pohár, mindazonáltal  ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te.” (Máté 

26,39) Megtehette volna, hogy nem szenved, nem korbácsolják meg. Neki hatalma 

volt, de valami visszatartotta: ,,aki hű az ő megbízójához.” (Zsid 3,2) 

4. Ember hűsége Isten felé. Az Újszövetségben lévő történetek alapján, amelyek között  

emberi cselekedetek és példák vannak, Isten megmutatja hogyan lehet hűségesnek 

lenni hozzá. Ott van Péter példája. Háromszor tagadja meg, hogy  találkozott vele, sőt 

még azt is tagadja, hogy ismerte Jézust. Jézus mégis azt mondja: ,,Te Péter vagy, és én 

ezen a kősziklán építem fel egyházamat.” (Mt 16,18)  Mikor ráébred tettére, akkor 

keserves sírásra fakad, bűnbánatot tart, Isten felé fordul, mert tudja, hogy rá van 

szüksége. Jézus feltámadása után megjelenik a Tibériás-tengernél, és pontosan három, 

vagyis annyi kérdést tesz fel neki, mint ahányszor őt megtagadta: ,,Szeretsz-e engem?” 
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(Jn 21,16). Péter hűségének a titka a ragaszkodásában rejlik. ,,Közeledjetek Istenhez, és 

ő is közeledni fog hozzátok." (Jakab 4,8) 

 Egy másik példa Saul, vagyis Pál apostol. Őt a nevelője, Gamáliél csak a 

törvény megtartására nevelte, nem pedig a törvényt betöltő személy, Jézus szeretetére, 

tehát ő tévesen szolgált, és az Úrhoz való hűsége ellenére sem kaphatta volna meg az 

élet koronáját, de az Atya közbeszólt, és Jézus megjelenítette magát az apostolnak a 

damaszkuszi úton. Ettől a pillanattól kezdve Pál hűsége az igaz Isten felé fordult, és ez 

haláláig nem változott. Az ő életében nagyon szépen látszik az egymással élesen 

szembenálló hűtlen és hű szakasz. A legnagyobb keresztyénüldözőből az egyik 

legnagyobb keresztyén térítő lett. 

5. Ember hűsége emberek felé. Pál aposotol hű az emberekhez is. Missziós útjai során 

számos pogánykeresztyén gyülekezetet alapított. Gondot viselt rájuk, levelein 

keresztül is figyelmet szentelt nekik, és folyamatosan visszalátogatott a már 

megalapított gyülekezetekbe. 

Az Apostolok cselekedeteiben olvasható Tábita története erről a hűség-

vonatkozásról is példát ad. Tábita, másnevén Dorkász egy nőtanítvány volt, aki sok jót 

tett, alamizsnát osztott, és a Joppéban élő özvegyasszonyokra is gondot viselt: ingeket, 

ruhákat  készített nekik. Amikor ő meghalt, két férfi Péterért ment, és visszatérve Péter 

Tábitát feltámasztotta. Lényegében, ennek a hűségnek is Isten felé irányuló hűség a 

gyökere. Ha nem lett volna Tábita hű Istenhez és az emberekhez, akkor ez a történet 

nem így alakul: Péter nem lett volna a közelben, két férfi nem ment volna el a 

tanítványért Dorkász miatt, és nem lett volna az ő története sem egy halottámasztási 

csoda. 

Egy másik Aposotolok cselekedetei történet szerint az első gyülekezetben élt 

egy házaspár, Anániás és Szafira. Akkortájt a gyülekezet egyik jellemzője volt a 

vagyonközösség. Ez a házaspár eladott egy birtokot, és az ár egy részét az apostolok 

lába elé tette, és próbálták elhitetni, hogy ez a teljes összeg. Rögtön összeestek, 

meghaltak mind a ketten. Hűek voltak egymáshoz: megegyeztek, nem árulták el 

egymást, de mégis hiányzott ebből a hűségből valami, ami teljessé, egésszé tette 

volna: Isten.  

6. Az ember hűsége önmagához. Pál élete jól tükrözi, milyen amikor önmagadhoz való 

hűség jellemez. Tulajdonképp ez sem jelent mást, mint az ember hűségét Isten felé. 

Akkor tudunk igazán önmagunk lenni, ha azzá leszünk, aminek Isten teremtett minket, 

és ez csak úgy lehetséges, ha az ő Szent Lelke bennünk lakozik. Pál apostol 
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beteljesítette azt, amit az Úr mondott róla: ,,Választott eszközöm ő, hogy elvigye 

nevemet a pogányok közé, a királyok és Izráel fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni 

neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért.” (ApCsel 9,15-16). A szenvedést 

illetőleg Pál ezt írja: ,,A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján. Háromszor 

megostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot a 

mélységben töltöttem, gyakorta való utazásban, veszedelemben,, (2Kor 11,24-25)  Pál 

apostol megkapta a bátor szívet, erős kezet, a beszédkézséget, és tette, amit tennie 

kellett. Nem lehetett könnyű, amikor megostorozták. Ez a jutalom azért, amit érted 

teszek? Tehette volna fel, és talán fel is tette ezt a kérdést Pál, de tudta, hogy: 
3
Ő az 

Úr, és az Ő szava parancs. Nem mintha kényszer lenne az Ő parancsa, hanem mert én 

akarom, hogy parancs legyen. Mindig a javamat akarja. 

Isten megmutatta, hogyan lehetünk hűségesek, hogyan építhetünk fel egy kapcsolatot. 

Elküldte az egyetlen Fiát, aki emberré lett miattunk: az Úr hűsége áldozatot követelt. A hűség 

áldozatot kíván, megbocsátó, megbízó természetet követel. 

Bármilyen kapcsolatot Isten tud egésszé tenni. Ennek csupán egyetlenegy oka van: Isten 

minden embert külön-külön formált meg, és mérhetetlen örömmel megalkotta külön-külön 

egy bizonyos célra, amiről Isten már tudta, hogy csak az övé lehet, az ő idejében, az ő helyén. 

Ha nem tölt be Isten, akkor lehetetlen a valódi önmagad lenni. Ha viszont betölt, akkor 

akármilyen kapcsolat igazi kapcsolattá lesz. Miután Pál Krisztus követőjévé vált, elkezdte 

hűségesen szolgálni az Urat, elkezdett igazi önmaga lenni, vagyis elvivén az Ő nevét a 

pogányok közé, elkezdett igazi emberi kapcsolatokat kialakítani: őszinte szeretet fűzte 

Timóteushoz, Tituszhoz és a megalapított gyülekezetek tagjaihoz. 

A hűség jutalma, amelyet az Atya felkínál nekünk az élet  koronája: ,,Légy hív 

mindhalálig és néked adom az élet koronáját" (Jel 2,10) 

 Pálnak a galátabeli gyülekezethez írott levele akár a hűség levelének is nevezhető, 

hiszen Pál állhatatosan próbálja visszanyerni az eltérített bárányokat, ugyanis az oda érkező 

hamis próféták megzavarták a gyülekezetet, téves nézeteik zűrzavart okoztak, és Pál 

szenvedélyes indulattal szállt szembe velük. Három kérdés körül forgott a vita: a tekintély, a 

megigazulás és a megszentelődés kérdése és e levélben kifejti és elmagyarázza e kérdéseket. 

 A levél 5. részének 22. versében így ír: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, 

békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs 
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törvény.” Érdekes, az hogy a gyümölcsöt egyes számban említi és nem többes számban, hogy 

gyümölcsei. A gyümölcs arra utal, hogy olyan ez, mint egy szőlőfürtön kilenc szem.  

A filippibeliekhez írt levél 2,5-ben ez olvasható: ,,Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus 

Jézusban is megvolt.” Érdekes, hogy itt is egyes számban van az indulat szó és nem úgy, hogy 

azok az indulatok legyenek meg bennetek. 

Az indulat egy újfajta magatartást jelent, a gyümölcs pedig ennek a magatartásnak a 

tulajdonságait mutatja. Jézus azt mondja, hogy  ,,minden jó fa jó gyümölcsöt, a rossz fa pedig 

rossz gyümölcsöt terem." (Mt 7,17) A jó gyümölcs csak akkor tud megteremni az emberi 

szívben, ha az már újjászületett. Mivel jó gyümölcsnek hivják, csak Isten s az Ő Lelke által 

létezhet jó gyümölcs, mert ,,Senki sem jó, csak egy, az Isten.” (Mt 19,17) 

4
Kilenc kegyelmi ajándékot sorol fel Pál, melyek jól tükrözik a keresztyén ember viszonyát 

Isten, mások és önmaga felé. 

1. Szeretet. Amikor egy törvénytudó megkérdezte, hogy mit tegyen az örök életért, Jézus 

megkérdezi, mint olvasod. A felelet így hangzik: ,,Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes 

szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” Az örök 

élet a szeretetben lakozik.  Ahhoz, hogy igazán megismerj valakit, szeretned kell, hogy 

a szívéig láss, nem pedig ítélkezned és a felszínen maradnod. ,, A szeretet és hűség ne 

hagyjon el téged" írja a Példabeszédek 3,3. Következésképp a hűségből kiinduló 

bizalom szeretet szül: hűség és szeretet együvé tartoznak. 

2. Öröm. Teremtéskor minden kis apró dologban Isten ott hagyta keze nyomát, azért hogy 

a felfedezés csodáját adhassa nekünk, ha majd egy nap mi azt felfedezzük, akkor 

ajándékként éljük meg és örömöt lopjon a szívünkbe. ,,Örüljetek az Úrban mindenkor, 

ismét mondom örüljetek” (Fil 4,4) A világ szüntelenül azt sugallja, hogy mosolyogj, 

ezzel is leplezd fájdalmadat a nehéz helyzetekben is. Az ige szerint az Úrban való öröm 

mindenkori, egy belülről fakadó boldogság, miszerint Ő mindent a javamra fordít: ezt a 

nehéz helyzetet is. Miért vagyok boldog? Mert örök életem van Krisztusban és az ő 

hűségében.  

3. Békesség. Isten fegyverzetének egyik védőeszköze a békesség evangéliumának saruja. 

Nem hiába saru, ha nincs megfelelő lábbelink, akkor elveszíthetjük az egyensúlyt és 

minden elborul. Jézus volt az a személy, aki miatt békességünk lehet, hiszen Ő 

békéltette meg velünk Istent ,,Jézus a mi békeségünk” (Efézus 2,14) Jézus felkínálja 

nekünk az ő békességét ,,az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a 
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világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek” (Jn 14,27) Az a fajta békesség, amely 

nem a körülmények tökéletessége miatt van jelen, hanem a Lélek jelenléte miatt. Ez az 

ígéret visszavonhatatlan, örök, állandó. Az örök időkre szóló dologban meg lehet bízni, 

a teljes bizalomban hűségesen lehet élni, és hűségesen a békességre törekedni. 

4. Türelem. Az újjászületett ember tud várni, mert tudja azt, hogy kire vár. József 13 évet 

várt arra, hogy Isten magas pozícióba helyezze, a fáraó helyettesévé tegye. Ábrahám 

elhívása után 25 évet várt egyetlen gyermeke születésére. Mózes 40 évet várt arra, 

hogy kiszabadítsa a szolgaság földjéről, Egyiptomból Izráelt. Kikövetkeztethető 

ezekből a történetekből, hogy Isten soha nem siet, de mindig pontos. Türelmünk Isten 

felé kimutatott bizalmunk, hűségünk jele: Várlak, Uram! 

5. Szívesség. A valódi szívesség titka a természetességében rejlik, abban hogy nem 

sokszori gyözkődés eredménye. Egy történet szerint egy táborban két előadás közötti 

szünetben egy srác odament Emmához, hogy elkérje tőle a Bibliát és még 

elmélkedhessen az előadáson hallottakon. A srác és Emma mellett megállt valaki, és 

azt kérdezte, hogy van-e valakinek könyvjelzője. Emma lazán kihúzott egyet a 

kölcsönadott Bibliájából, és odanyújtotta. A messziről figyelő lányok, ránéztek 

Emmára és rácsodálkoztak, hogy csak így simán odaadta a könyvjelzőt.  A Lélek által 

munkált szívesség természetfölötti, mert úgy képes szívességet tenni, mintha nem az 

embernek tenné, hanem az Úrnak.Már magában a szóban is benne van, hogy szív: az 

igazi szívesség szívből feltörő cselekedet.Példabeszédek 4,23 szerint a szívből indul ki 

az élet, és az élet egy jutalom, mintegy a hűség jutalma. 

6. Jóság. A jóságnak van egy különleges tulajdonsága: „Ne győzzön le téged a rossz, 

hanem te győzd le a rosszat a jóval" (Róm 12,21). Skót földön élt egy istenfélő lelkész, 

akinek életét a felesége mindenféle módon tönkre akarta tenni. Mikor egyszer ez a 

lelkész a Bibliáját olvasta, a felesége kiragadta a kezéből és a tűzbe dobta. Erre a 

lelkész nyugodtan ránézett és azt mondta: „Soha még ennél melegebb tűz mellett nem 

ültem." Jósága legyőzte a gonoszt. Felesége végül jóságos, szeretetreméltó asszonnyá 

lett.  

Egy másik tulajdonsága a jóságnak, hogy mivel Isten végtelen jóságába kapaszkodik, 

így kifogyhatatlan és önzetlenül viselkedik az emberekkel szemben. ,,Istennek jósága 

nem indít megtérésre?”(Róm 2,4) Dehogynem, és hűségre! 

7. Hűség. A hűség a keresztyén ember megbízhatóságára utal: betartja a szavát, ha az 

súlyos következményekkel is jár; elvégzi a rá bízott feladatot; kitartóan hűséges a 

házastárshoz; lelkiismeretesen figyel az Úrra és gazdálkodik a tálentumaival. Véletlen-
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e, hogy éppen a hetedik helyet kapta, pontosan ahányadik napon van a nyugalom 

napja? Nem! ,,ismét megújuljanak a megtérésre”(Zsid 6,6) Szükség van az Istennel 

való kapcsolatra, és annak folytonos ápolására. 

8. Szelídség. A Biblia legtökéletesebb szelídség példája Jézus: „Vegyétek föl magatokra 

az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és 

nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek” (Mt 11:29). A hegyi beszédben a szelídségre egy 

példát is ad: ,,Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, 

hanem annak aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is” (Mt 5,39) A szelíd 

azért tud szelíd lenni, mert Istent fontosabbnak tartja önmagánál, és Istenre 

támaszkodik ahelyett, hogy saját útjain fáradozna. ,,az Úr szolgája ne viszálykodjék, 

hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel 

neveli az ellenszegülőket” (2Tim 2,24) A szelíd magatartás titka nem az önzés, éppen 

ellenkezőleg, a másokkal szembeni önzetlenség és Isten előtti alázatosság. ,,hanem a 

szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem muló díszével: ez értékes az Isten 

előtt”(1Pet3,4) A hűségben gyökerezik a bizalom, ami szükséges ahhoz, hogy meg tudj 

bocsátani. A szelíd szónak pedig a görögből van egy fordítása: megbocsátó.  

9. Mértékletesség. ,,Az ifjakat hasonlóképpen intsed, hogy legyenek mértékletesek” 

(Titusz 2,6) Az ifjak legfőbb jellemzője a felfedezés, a kaland vágya, egyszóval a 

kiváncsiság. A kapott szabad akarat lehetővé teszi, hogy mindent kipróbáljanak, de bár 

mindent szabad, nem minden használ. Tegyük fel, hogy a szivünk helyére egy 

hatszöget teszünk, és ez a hatszög minden bűn elkövetésénél, legyen az kicsi vagy 

nagy, fordul egyet. Először fáj, mert ott vannak a hatszög élei, de egy idő után kivájja a 

maga útját és érzéketlenné válik a fordulásra. A bűntől már nem látjuk Istent. Ezért kell 

önuralmat gyakorolnunk, a túlpörgésben megállni és hagyni, hogy Isten közbeszóljon, 

és hűségesen kitartani a világ forgatagában rejlő kisértések között.  

,,Ilyenek ellen nincs törvény”. Különös, hogy míg a mondat elején egyes számot 

használ, itt viszont már többes számban olvasható úgy, hogy ilyenek. Ez az írás arra utal, 

hogy ezek a tulajdonságok együtt, egybefonódva szükségesek egy egészséges keresztyén 

élethez, viszont mikor az emberek felé megnyilvánul, akkor egyik vagy éppen másik 

jellemvonás domborodik ki. 

Az egész lista egy láncreakció. Mert a szeretet örömöt, az öröm nyugalmat/békességet, 

a békesség türelmet, a türelem szívességet, a szívesség jóságot, a jóság hűséget, a hűség 

szelídséget, a szelídség pedig mértékletességet vált ki.  
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 A Lélek gyümölcsjének szőlőfürtjén lévő szőlőszemek mindegyike visszavezethető az 

Atyára, és az ő iránta lévő hűségünkre.  

Jézus felteszi a kérdést milyen a hű szolga, de meg is válaszolja: „Ki tehát a hű és okos 

szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az úr, hogy  kiadja nekik az eledelt idejében?” (Lk 

24,45) Tehát minden a gazdáé. A szolga pedig végrehajtja a feladatot a gazda utasítása szerint 

a meghatározott időben. Semmi sem a szolgáé, de minden az övé lett engedelmességén, 

hűségén és megbízhatóságán keresztül. Magatartásban ez azt jelenti, hogy Istentől kapott 

értékeinket arra használjuk, amire Ő adta. Ott van például az idő. Minden egyes nap 24 órát 

kapunk ajándékba, valamilyen célra.  Másik példa a testünk. Ha egy könyvet kölcsön kapsz, 

akkor abba sem nem illik, sem nem jóleső dolog beleirni. Ugyanezt tesszük a testünkkel, 

tetoválásokkal firkáljuk tele. Ott van a tehetségünk. Ezt is Isten dicsőségére kell felhasználni 

és ennek fényében gazdálkodni vele. Nick Vujicic kezek és lábak nélkül született, fizikai 

adottságok nélkül, valami azonban megadatott neki: a bátorítás tehetsége. Eddig 45  

országban járt, és mindegyik előadásában próbálta az embereket buzdítani és megmutatni 

nekik Istent, forgattak az életéről, és néhány könyvet is írt. Nem azért teszi, mert pénzt kaphat 

érte, hanem mert tudja, hogy ha már őmiatta egyvalakivel több lesz a mennyben, akkor már 

megérte. Nick Vujicic azt írja egy helyen: ,,Istennek nincs szüksége a tehetségedre, hanem az 

elérhetőségedet akarja." 

Ha az Ószövetségből akarjuk a hűséget példázni, akkor az egyik legkiválóbb a Dániel 

és az ő barátainak az esete. A három barát: Sidrák, Misák és Abednégó ott állnak a 

Nabukadneccar király előtt. Választaniuk kell, hogy a tüzes kemence mellett döntsenek, vagy 

a Isten mellett. A történet csúcspontja, lényege a három barát szavaiban rejlik ,,oh, király, 

kiszabadít minket, DE ha nem tenné is, legyen tudtodra, hogy mi a te isteneidnek nem 

szolgálunk " (Dán 3,18) Hűség és bizalom egy mondatban, hűség és bizalom egy helyen, 

ugyanabban a szituációban. Hűségesség alaptétele: hű vagyok Istenhez, nem tagadom meg, ha 

látszólag nem is segít rajtam. Ha elhagyom Istent, az az én dolgom, az én életem múlik rajta,  

viszont ha ő hagy el engem az az ő dolga.  

 Mikor a háborgó tengeren hajózott Jézus a tanítványaival, akkor ő aludt. A 12 

tanítvány azonban ébresztgetni kezdte a Mestert, hogy most mit tegyenek. Jézus felébredve 

egy kérdést intéz hozzájuk: ,,Mit féltek, ti kicsinyhitűek?" (Mt 8,26) A tanítványait 

kicsinyhitűeknek nevezi, mert látja szemükben a félelmet, látja azt, hogy nem bíztak meg 

benne. Ez csalódást okozott neki. Isten elvárja azt, hogy bízzunk benne, hiszen már számtalan 

bizonyítékát adta, hogy érdemes bízni Benne. Egy kapcsolat a hűség és bizalom talaján áll.  

Ha valakihez ragaszkodunk, vagyis hűségesek vagyunk hozzá, akkor az azt jelenti, hogy 
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teljességében elfogadjuk úgy ahogyan van, és bizalmunkat is belé fektetjük. A bizalmatlanság 

nemcsak az Istennel való kapcsolatot, hanem az emberi viszonyokat is meg tudja mérgezni. 

Egy teknőscsalád elindul kirándulni. Megéheznek. Megállnak enni és észreveszik, hogy 

lotthon felejtették a sót, ezért a legkisebb teknősbékát hazaküldik érte. Eltelik egy pár hónap, 

egy félév, egy év és még mindig semmi. Két év is eltelik, aztán már öt év után elhatározzák, 

hogy elkezdenek enni, mert már mindenki nagyon éhes. Abban a pillanatban előugrik a 

bokorból a kis teknős, és azt kiáltja: ,,Látjátok! Tudtam én, hogy nem fogtok megvárni. Most 

már el sem megyek sóért!"  

Nap mint nap látjuk, hogy párkapcsolatok mennek tönkre hűség hiánya, félreértések 

miatt. A hűség nem korlátozottság, vagy gátak sorozata, hanem biztonság. Mégis attól félnek, 

hogyha hűségesek, akkor le vannak kötve, meg vannak fosztva a szabadság szárnyaitól. Ott 

van a párkapcsolatban a megcsalás, mint a hűség megtagadása. Egy fiú, aki egy 

párkapcsolatból szeretett el egy lányt, nem tud teljes bizalommal barátnője felé fordulni, 

hiszen ebből a vele való viszonyból is kiszeretheti valaki. A megingott bizalomalap és a hűség 

visszautasításának lehetősége egy egészségtelen párkapcsolathoz vezető út első lépései, amely 

féltékenykedésben, agresszitivásban, egymás feletti uralkodásvágyban ölt formát.  Egyre 

elterjedtebb az élettársi kapcsolat, vagyis a házasság megkötése nélküli együttélés. Félnek a 

házasságtól, mert az örökre szól. Bár már lehetőség van a hivatalos válásra, de ez a hűség 

próbaköve: feladod vagy tovább küzdesz a házasságodért, eldobod vagy próbálod 

megjavítani. Az igazi házasság halállal végződik és minden olyan özvegynek, amelyik első és 

egyben utolsó házastársának sírja mellett hullatja könnyeit gratulálni kellene, mert igazi 

példát adtak a hűségről. 

Már tinédzsereket is lehetnek hűségesek az egyházhoz. A gyülekezet szerves részét 

alkotják a fiatalok, és ők is tevékenyen részt vehetnek a gyülekezet életében. A gyülekezetben 

az ifjak karácsony, reformáció, esetleg húsvét alkalmával egy kis színdarabot játszhatnak el; 

karácsony alkalmával adventi koszorúkészítés, esetleg a gyülekezeti lap szerkesztése és 

terjesztése. Mindez itt, Szatmárnémetiben az ifisek feladata, akik péntekenként összeülnek 

bibliaórára elmélyülni Isten Igéje felett. Azonban vannak olyan helyek, ahol már a Csendes 

napok, különböző programok, mint például a konfirmandusok bevezetése az ifire is az ifjúság 

feladatai közé tartozik. A vasárnaponkénti templomlátogatás és igehallgatás is szép példája a 

hűségnek. 

Egyes tisztségek betöltése alkalmával szükséges az úgynevezett ,,eskü” letétele, mint 

például a lelkészek eskütétele, vagy a presbitereké, esetleg más egyházi tisztséget betöltőké, 

és a konfirmandusok eskütétele is, amely a Jézus követőivé való fogadása, az orvosok 
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hippokrátészi esküje, vagy éppen a politikusoké. A fogadalmak sok esetben csupán szavak 

maradnak, hűtlenné válik az adott szóhóz, és a munkához is, hiszen az eskü a munka iránti 

örök elköteleződést szentesíti. 

Jellemezhet a nemzethez, a hazához való hűség. A XVIII. században II.Rákóczi 

Ferenc fejedelem és társai Rodostóra emigráltak, és ott kellett leélniük az életüket. Mindezt a 

nemzetükért. Szívükből soha ki nem téphették a nemzetükhöz való ragaszkodást, és bár 

idegen földön éltek, de semmi nem válaszhatta el őket a hazájuktól. A 132 évvel ezelőtt 

történt események is gyönyörű példái a hazafiságnak. 1848. március 15-én egy maroknyi 

csapatnak köszönhetően tört ki a forradalom, amely során a magyar nép szabadságáért 

küzdött. ,, Mi valánk a legelsők, kik/ Tenni mertünk a honért!" (A márciusi ifjak) Ha ebből a 

küzdő tömegből kiemeljük Petőfi Sándort, és jobban megvizsgáljuk az ő jellemét: mérhetetlen 

bátorságot és hűséget vélünk benne felfedezni. Népéhez és elveihez való hűsége  cselekvésre 

késztették. Vakmerően, egyszerűen csak belevágott: írt egy verset, amellyel egy egész 

nemzetet küzdelemre búzdított. Talpra magyar, hí a haza! /Itt az idõ, most vagy soha! / Rabok 

legyünk vagy szabadok? /Ez a kérdés, válasszatok! " (Nemzeti dal) A szabadságharc elbukott, 

igaz, de hogy milyen büszke tekintettel nézhetett le rájuk a menny egész serege. ,,Addig 

folyvást küszködni kell/Talán az élet, munkáinkért,/Nem fog fizetni semmivel, / De a halál 

majd szemeinket/ Szelíd, lágy csókkal zárja be, / S virágkötéllel, selyempárnán/ Bocsát le a 

föld mélyibe. " (XIX. század költői) 

A hűségesség életünk minden egyes területére kihat és hatással van. Úgyanúgy jelen 

van a párkapcsolatban, mint a munkában, vagy a hazafiságban, vagy a gyülekezetben, vagy a 

magatartásban. A hűségesség a Lélek mindegyik gyümölcsét áthatja és meghatározza. Egy 

kapcsolat két pillére épül: a hűségre és bizalomra.  

Jelenések 17,14-ben ez áll: ,,a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és 

királyoknak Királya, és akik vele vannak, azok az elhivottak, a választottak és hűségesek” A 

mellette állók két jellemvonása: választottak és hűségesek. Nem a szelidség vagy a jóság vagy 

a mértékletesség van kihangsúlyozva, hanem a hűség. A választottság Isten dolga, a 

hűségesség viszont már a mi dolgunk. A teremtés pillanatában Isten a legszebb és 

legveszélyesebb ajándékot adta nekünk: a szabad akaratot. Szabadon eldönthetjük, hogy 

akarunk-e hűek lenni vagy nem, mert a hűség egy döntés. 
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