
Szeressétek az URat, ti, hívei mind! Az állhatatosakat megtartja az ÚR, de kamatostul megfizet a gőgö-
söknek. (Zsolt 31,24) 
 

Bibliai erények 2. - állhatatosság 
 

Alkalom: vasárnap de. 
Dátum: 2019.09.08. 

Ige: ApCsel 2,42-47 
Zsid 12,1 Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le min-
den ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg 
az előttünk levő pályát. 

 
Kedves Testvéreim a Krisztusban! 
 
1. Folytatjuk tovább a múlt héten megkezdett igehirdetés-sorozatot, melyben néhány nagyon fontos 

bibliai erényről szeretnénk az Ige alapján tanulni. Az első alkalommal az alázatról hallottunk Isten kije-
lentésének tükrében. Ma pedig az állhatatosságot szeretnénk körüljárni. 

Még gyermekkoromban láttam egy filmet a világhírű itáliai hegedűvirtuózról és zeneszerzőről, Nic-
coló Paganini-ről. Pagani 1782-ben született és 1840-ben halt meg. A filmből egy jelenet különösen nagy 
hatással volt rám, és mind a mai napig előttem van annak a néhány percnek a filmkockái. 

Paganini már sikeres előadóművész volt, azonban voltak irigyei is. Egyik koncert előtt valaki szán-
dékosan megrongálta a művész hangszerén a húrokat, hogy azok elszakadjanak a koncert közben. Pa-
ganini el is kezdte a koncertet, és ahogy egyre hevesebben, és nagyobb átéléssel kezdett játszani, hirtelen 
elpattant az egyik húr. Ő megállt egy pillanatra, majd folytatta három húron a darabot. 

Nem sokkal később megint elszakadt egy húr, és az elpattanó húr még az arcát is megsebezte a mű-
vésznek. Ő megint megállt, de aztán két húron folytatta tovább a koncertet. Ekkor azonban elszakad a 3. 
húr is. Paganini ismét megállt, majd folytatta a játékot az egyetlen épen maradt húron. Amikor befejezte 
a koncertet, a nézők hihetetlen tapsviharral és örömujjongással köszönték meg mester fantasztikus elő-
adását. 

 
Állhatatosság. 
Niccoló Paganini nagyon jó példa az állhatatos emberre. Megtehette volna azt, hogy mindenkitől bo-

csánatot kér, majd meghajol és befejezi a koncertet. Ő azonban nem akart semmire sem hivatkozni, ha-
nem kitartott a végsőkig, és megpróbálta a lehetetlent: 3, majd 2, végül 1 húron játszotta végig a darabot. 

 
Különös tulajdonság az állhatatosság, vagy kitartás. Általában nem úgy születik az ember, hogy ki-

tartó és állhatatos. Gondoljunk a kisgyerekekre. Ha valami nem sikerül, akkor milyen hamar elkesered-
nek, és sírásra fakadnak. Pl. amikor szeretnének megtanulni biciklizni, mennyire nem egyszerű feladat. 
A legtöbb kisgyerek elkeseredik, amikor kudarcba ütközik.  

Van, aki fel is adja, és sokáig nem próbálja meg újból. A szülők úgy tudnak a legtöbbet segíteni ilyen-
kor, ha bíztatják és bátorítják gyermeküket, hogy ne adja fel, hogy próbálja meg újból és újból, és egyszer 
biztosan sikerülni fog. 

Az állhatatosságot, a kitartást gyakorolni kell. És rengeteg bíztatásra van szükség. A sportolóknak is 
és a zenészeknek egészen kisgyermek koruktól kezdve edzeni kell magukat arra, hogy folytassák, és ne 
hagyják abba az edzést és a gyakorlást, mert meglesz az eredménye. De csak akkor lesz eredmény, ha 
nem hagyják abba az edzést és a gyakorlást. Vagyis csak akkor lesz eredmény, ha kitartóak és állhatato-
sak maradnak. 

 
2. Isten állhatatossága: A Szentírásban olvasunk arról, hogy Isten egyik legfontosabb tulajdonsága 

az állhatatosság. Az 5Móz 7,9-ben ezt olvassuk: Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az ÚR az Isten. Állha-
tatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretik őt, és meg-
tartják parancsolatait. 

Istenünk tehát kitartó és állhatatos Isten. Olyan Istenünk van, aki Önmaga állít elénk jó példát arra, 
hogy mit jelent kitartónak és állhatatosnak lenni. Isten állhatatosságára számítani lehet mindig és min-
den körülmény között. Ha valamit elhatározott Isten, akkor arról nem lehet lebeszélni, attól nem lehet 
eltéríteni. 
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Olvasunk egy történetet arról, hogy Ábrahám hosszan könyörög Sodomáért, a bűnös városért, hogy 
Isten ne pusztítsa el az egész várost, hiszen vannak ott igazak, akik istenfélő életet élnek. (1Móz 18) 
Végül megígérte Ábrahámnak, ha talál 10 igaz embert a városban, akkor nem pusztítja el azt. A követ-
kező fejezetben pedig arról olvasunk, hogy az Úr két mennyei követet, angyalt küldött Sodomába, akik 
Ábrahám unokatestvérét, Lótot és családját kimentették a városból, mielőtt az elpusztult volna. 

Másik hasonló történet Jónás története. Ebből kiderül, hogy Isten állhatatos volt, míg Jónás makacs 
és önfejű. A kettő azonban nem ugyanaz. A makacsság és az önfejűség egyértelműen negatív emberi 
tulajdonság, amikor az ember „csak azért is” mást csinál, mint amit kellene. Az állhatatosság azonban 
bölcs elhatározása, és következetes végig vitele valaminek. 

Tehát Jónás makacs és önfejű volt. Isten állhatatossága azonban a kijelölt irányba terelte a makacs 
és önfejű prófétát, aki végül elvégezte feladatát, és prófétált Ninivében. 

Isten állhatatosságát nem lehet figyelmen kívül hagyni.  
 Isten állhatatossága – fegyelmező erő számunkra. Tudjuk, mire számíthatunk Istennel szem-

ben. Állhatatossága egyúttal következetességet is jelent. 
 Isten állhatatosságára mi magunk is számíthatunk. Ha Ő megígéri, hogy nem hagy el bennün-

ket, akkor valóban mellettünk van és mellettünk is marad. Ha Ő megígéri, akkor végig vezet 
minket az úton, melyen járnunk kell. Az Ő állhatatosságából mi is meríthetünk, és mi is egyre 
kitartóbbak és állhatatosabbak leszünk. 

 
3. Az állhatatosság áldása: Nagyon fontos azt meglátnunk, hogy az állhatatosságot megáldja Urunk. 
A 2Krón 27,6-ban ezt olvassuk Jótám királyról, aki Nagy hatalomra tett szert, mert állhatatosan Iste-

nének, az ÚRnak az útján járt. Tehát az ő hitbeli kitartását Isten „nagy hatalommal” jutalmazta meg. Egy 
királynak pedig nagyon fontos az, hogy hatalom legyen a kezében, mert csak akkor tudja országát kor-
mányozni.  

Én úgy látom, hogy Istenünk mindenkinek azt adja meg, amire igazán szüksége van. Nem mindenki-
nek ad hatalmat jutalmul az állhatatosságáért. És gazdagságot, vagy egészséget sem mindenkinek ad. 
Még akkor sem, ha mi úgy érezzük, hogy éppen erre, ezekre lenne a legnagyobb szükségünk. Urunk böl-
csen ad, vagy bölcsen tart vissza dolgokat. A mi feladatunk az, hogy állhatatosak legyünk. A többit pedig 
bízzuk a mi Urunkra.  

 
A Zsidókhoz írt levél szerzője azt írja: Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cse-

lekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. (10,36)  
Kiderül, hogy a hitben való állhatatosságról, az Isten iránti elköteleződésben és az imádságban való 

kitartásról van szó a legtöbb helyen a Szentírásban. Aki az Úrhoz állhatatosan ragaszkodik, aki minden 
próba ellenére benne kitartóan hisz, annak életén beteljesedik Isten ígérete és áldása. 

A gyülekezeti táborban estéként Dániel könyve alapján szólt az igehirdetés. Estéről estére láttuk azt, 
hogy Dániel és a három barátja mennyire hűségesen és állhatatosan ragaszkodott Istenhez, az Úrhoz. 
Még akkor is kitartóan ragaszkodtak az Úrhoz, amikor halálosan megfenyegették őket hitük miatt. 

Az egyik leghíresebb mondat Dániel könyvéből így hangzik: 17Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: 
ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! 18De 
ha nem tenné is, tudd meg, ó, király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor 
előtt, amelyet felállíttattál! (Dán 3) Ez a „de ha nem tenné is” mondat mutatja azt, hogy ők mennyire 
állhatatosak voltak az Istenfélelemben. 

De említhetem Józsuét is, aki Izrael népét vezette be az ígéret földjére. Élete vége felé közeledve 
Józsué egy országgyűlést hívott össze Sikembe. Ott hosszan emlékeztette a népet arra, hogy Isten hogyan 
szabadította meg őket Egyiptomból, hogyan vezette a népet a pusztában, és végül hogyan adott nekik 
országot. Mindezért cserébe Isten csak hozzá való hűséget kért a néptől. 

A beszéd végén Józsué ezeket mondja a népnek: 15De ha nem tetszik nektek, hogy az URat szolgáljá-
tok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: ... De én és az én házam népe az URat szolgáljuk! 
(Józs 24,15) Józsué nem ingott meg eddig sem, ezért nem fog meginogni hitében ezután sem. Ő és a 
családja állhatatosak maradnak az Úrhoz. 

Józsué állhatatosan hitt és szolgált az Úrnak. Jó példát adott népének. És hitte azt, hogy ha a nép 
továbbra is állhatatosan az Úrban fog hinni, akkor a népnek boldog jövője lesz. 
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Mintegy négyszáz évvel később Dávid király figyelmezteti fiát, Salamont az Isten iránti állhatatos-
ságra, azzal, hogy ha állhatatos marad a hitben, akkor utódai fogják a trónt örökölni, az Úr áldása lesz a 
dinasztián (1Kir 2,4, 1Krón 28,7) 

 
4. Testvérek! Az Újszövetségből nagyon fontos a következő idézet Jézustól. A Lk 21,19-ben ez van 

írva: Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket. Jézus az utolsó időkről szól, amikor a nagy 
megpróbáltatás ideje érkezik majd el. Minden próba egyúttal hitpróba is. Egy betegség, egy rossz idő-
szak, anyagi nehézségek, egy válás, egy nagy kudarc egyszerre jelentenek próbát az életünkben, hogy 
milyenek vagyunk, milyen az emberségünk. De megmutatja azt is, hogy milyen erős a hitünk, és meny-
nyire vagyunk továbbra is kitartóak a jóban, és mennyire vagyunk állhatatosak? 

Bár ezek a próbák sokszor nagyon nehezek, de ne felejtsük el, hogy Isten gyönyörködik az állha-
tatos, kitartó emberben. 

 
A magvető példázatában ott van az elvetett mag, mely a köves talajra esett. Gyorsan kihajt, de mivel 

nincs mélyen gyökere, ezért elszárad. Éppen így azok az emberek, akik nem állhatatosak, azok a sok 
gond és baj, vagy éppen a sokféle csábítás miatt hamar elfordulnak a hittől és Istentől. És a végeredmény 
az, hogy az életük terméketlen lesz, nem terem gyümölcsöt.  

Az ember élete alapvetően értékes. De ha nem terem gyümölcsöt, mert nincs kitartása és nincs 
benne állhatatosság, akkor így a végén mégis értéktelenné és haszontalanná lesz az élete. 

Jézus ebben a példázatában a rossz és a jó föld példájával szemléltetve mondja el azt, hogy a hitben 
való állhatatosságot Isten, a magvető mennyire megbecsüli. 

 
5. Ezek után természetesen adódik a kérdés, Hogyan leszünk állhatatosak? Az állhatatosság és 

kitartás bibliai erénye hogyan lehet a miénk? 
Pál apostol a saját élete példáján tapasztalta meg azt az igazságot, hogy a különbféle próbák, meg-

próbáltatások és nehézségek – bármennyire is nehezek – mégis kitartást és állhatatosságot eredményez-
nek. Egyszerűen megedződik általuk az ember. 

A napokban beszélgettem valakivel. A beszélgetésben felsorolt sok nehézséget, ami az életében van, 
majd bizakodva azzal fejezte be, hogy biztosan azért kap ilyen sok terhet, mert képes mindezt elviselni 
és elhordozni. 

Pál apostol ezt így fogalmazta meg a Római levél 5. részében: 3Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatások-
kal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, 4az állhatatosság a kipróbáltságot, a 
kipróbáltság a reménységet; 5a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szere-
tete a nekünk adott Szentlélek által. 

 
6. Végezetül vissza szeretnék térni az első jeruzsálemi keresztyén gyülekezetre. Azt látom, hogy ők 

ösztönösen sok mindent jól csináltak.  
42Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésé-

ben és az imádkozásban. … 46Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templom-
ban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az étel-
ben; 47dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyüle-
kezetet az üdvözülőkkel. 

Tudjuk, hogy üldözték őket Jézus ellenségei. Ennek ellenére kitartóak és állhatatosak voltak hitük-
ben, a szolgálatban, a tanításban és a tanulásban. Kitartóan, hétről hétre részt vettek az imádságban, az 
igére való figyelésben, és az úrvacsorai közösségben. Kitartóan gyakorolták a diakóniát, vagy azt, hogy 
gondoskodtak a szegényekről és az elesettekről. 

Az Úr pedig folyamatosan áldásaival ajándékozta meg a gyülekezetet: napról napra növelte a gyüle-
kezetet az üdvözülőkkel. Vagyis gyarapodott a gyülekezet, egyre több megtért, hívő testvér járt isten-
tiszteletekre. 

 
Kedves Barátaim! Ez a legjobb út mi előttünk is! Kitartással imádkozni, olvasni a Bibliát, hallgatni 

az igemagyarázatot. Állhatatosan szolgálni, dicsérni az Istent énekkel, imádsággal, és mindenféle lehet-
séges módon. Urunk pedig áldásaival vesz körül bennünket ígérete szerint.  
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Van, amikor számtalan nehézséggel kell megküzdeni, hogy előrébb jussunk. Van úgy, hogy nekünk 
is megrongálják rosszakarók a hegedűnket, mint Paganini hegedűjét, és egymás után pattannak el a hú-
rok. Ilyenkor bizony nagy a kísértés arra, hogy feladjuk: mi ilyen rossz hangszeren nem tudunk tovább 
játszani. 

Mi azonban állhatatosan és kitartóan végig fogjuk játszani a darabot, hogy ne az ellenfeleink 
örüljenek, hanem mennyei Atyánk gyönyörködjön az életünkben.  

Legyünk azért kitartóak és állhatatosak a hitben. És „tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és 
a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát” Isten 
dicsőségére! (Zsid 12,1) Ámen. 

 
 
Áldás: 
Jak 1,2-4 2Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, 3tudva, hogy 

hitetek próbája állhatatosságot eredményez. 4Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, 
hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. 

 


