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Mit kell tenni, amig várakozunk az Úrra 
Liane R. Grant irása 
 
  

Nem sokan élvezzük a várakozást, főleg, ha mi időben ott vagyunk és más 
késik. Minél tovább várakozunk, annál frusztráltabbak leszünk, mert semmi 
mást nem csinálunk, csak várunk. 
  
Belefáradtál már valaha az Istenre várkozásba? Ő megigérte a választ, de te 
úgy gondolod, hogy Ő késve érkezik meg? Talán itt az idő, hogy aktiváld a 
hitet ÉS a cselekedetet. Továbbra is higgy benne, hogy a válasz közeledik, 
de ne állj meg a jó cselekedeteket megcselekedni, amiket tudod, hogy meg 
kell tenned, amig várakozol.  

 
”Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: „Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem 
várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem” (Ap.csel.1:4)  
  
Mikor felidézem a felső szoba szinhelyét Pünkösd napja előtt, nem azt látom, hogy a 
tanitványok ásitva üldögélnek és frusztráltak kezdenek lenni, annak ellenére, hogy Jézus nem 
mondta el nekik, meddig kell várniuk. Ehelyett azt látom, hogy egy csapat ember hittel telve, 
akik imádkoznak, tanulmányozzák Szentirást és erősitik egymást. Teljesen fel voltak készülve, 
mikor a Szent Szellem betöltötte őket. 
 
Tehát úgy tűnik, amikor várakoznunk kell Istenre, úgy kellene erre gondolnunk, mint egy 
felkészitő időszakra és eltelve hitbéli cselekedetekkel, nem pedig egy üres periódusra.  
 
“Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, s úgy 
térjen vissza. 13Hívatta tíz szolgáját, átadott nekik tíz minát, és azt mondta nekik: 

 

 



Kereskedjetek, amíg vissza nem jövök.” (Lukács 19:12-13) Forditóként úgy érzem, hogy ez a 
vers könnyedén félreérthető. A “kereskedjetek” azt is jelentheti, hogy foglaljátok el magatokat, 
vagy csak legyetek el. Az Új King James forditása ennek az igeversnek tisztább: “Üzleteljetek, 
amig vissza nem jövök.”  
Amig várunk Istenre, hogy megadjon valamit, kihozzuk a legtöbbet abból, amit már megadott 
nekünk? Itt van egy másik igevers, ahol a ‘várakozás’ szót félre lehet érteni. “Mert a nekünk 
adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint … ha valamilyen más 
szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk” (Róma 12:6-7) (A magyar forditás 
szerint nem a várakozás szó van használva). Ez az igevers nem azt mondja nekünk, hogy halasszuk el 
a szolgálatunkat. Ismételten, a NKJV tisztán azt mondja: “Használjuk azt a szolgálatunkban”. 
 
Úgy tűnik, hogy a biblikus várakozás egy cselekvő várakozás, nagyon is különböző a tipikus 
“elüldögélünk” megfogalmazástól. Nagyon sok alkalmunk van a tanulásra, növekedésre, és 
fejlődésre úgy, hogy használjuk azt, amivel az Úr már megáldott minket. Ha többre vágyunk, 
várjuk rá cselekedve, kapcsoljuk össz a hitet a cselekedetekkel.   
  
  
Megjegyzés: Liane egy végzett angol/francia forditó és az irója az “Order My Steps”- nek és a "Schedule Solutions" 
sorozatnak az Amazonon. Ő és a férje Scott misszionáriusok Quebec-ben, Kanadában. Liane a Quebec Ladies 
Ministries Elnökeként szolgál és megalapitoja és projekt manager a The King's Translators-nek, a csapat 
önkéntesnek, akik odaszántak, hogy franciául szolgáltatnak apostolikus anyagokat. 

  

Istenre várakozni  
Erin Rodrigues irása 
 

A várakozás gyakran az egyik legnehezebb dolog az életben, de úgy tűnik, 
hogy a világ körülöttünk most ezt kell csinálnia ebben a pillanatban. A 
COVID-19 miatt mindenki kezdi megtanulni a várakozás művészetét, ha 
nem is éppen akarják. Senki nem kivétel. Néhányan ki vannak merülve a 
várakozásban, páran feszültek, mások meg még félnek is; de ha várakozol 
az Úrra, ő meg fogja újitani az erődet. Ő adni fog neked egy természetfeletti 
nyugodtságot, ami keresztül fog vinni téged ezeken a bizonytalan időkön.  
 

Amikor Ézsaiás mondta, “De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a 
sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézsaiás 40:31), ő tudta 
hogy kell figyelmeztetni és eligazitani Isten embereit. De abban a pillanatban, Isten azt is 
akarta, hogy az emberei részesüljenek vigasztalásában és az ösztönzésében is. 
Sokaknak a várakozás csak az, hogy türelmesen és passzivan ülnek és nem csinálnak 
semmit, de Istenre várakozni szimplán azt jelenti, hogy teljesen tőle függünk. Várakozni az 
ÚRra az nem csak passziv ücsörgés, amig Ő megtesz nekünk valamit. Igen, Isten ad nekünk 
erőt és békét, de csak úgy nem önt belénk erőt és békességet, amig passziv módon 
ücsörgünk tárt karokkal és nem csinálunk semmit. 
  
Várakozni az Úrra az magában foglalja a cselekedeteket is, hogy szoljáljuk őt imádságban, 
bizalomban és hitben. Az Ő ereje, megújitása, ösztönzése és békéje visszajön, ahogy 
keressük az Ő arcát, ahogy szoljáljuk Őt, ahogy teljesen Reá támaszkodunk és nem a saját 
értelmünkre és erőnkre. Ahogy mi mind Istenre tekintünk és várakozunk rá, az igéje megigéri, 
hogy Ő megerősiti a sziveinket és megeleveniti a lelkeinket.  
 
Isten arra vágyik hogy erőt és békét adjon nekünk ebben a bizonytalan időszakban – csak arra 
kér minket, hogy várakozzunk rá! 

 

 



 
Megjegyzés: Erin Rodrigues a férjével Oscar-ral és két gyermekükkel Levy-vel and Lily-vel a UPCI Portugália népének 
a képviselői. Együtt pásztorolnak egy növekvő gyülekezetet a főváros területén Lisszabonban, ahol tanitanak és 
tréningelnek férfiakat, nőket és családokat, hogy dolgozzanak Istennek. Rodrigues-ék imádják csinálni, amire az Úr 
elhivta őket, prédikálni és tanitani az evangéliumot és szolgálni a Portugália gyönyörű lelkeit. 

Várakozás egy homályos úton Waiting in the Obscured Path 
Von de Leigh Hatcher irása 
  

2018 Januárjában felajánlottak egy ideiglenes munkalehetőséget egy másik 
városban, ami előre vinné a karieremet, de távolra sodorna a 
gyülekezetemtől, családomtól és a barátaimtól. Ahogy imádkoztam és 
kerestem Isten vezetését, Ő beszélt hozzám. A szavak, amiket mondott, az 
Ézsaiás 48:17-ből voltak. 
 
“Én, az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az 

úton vezetlek, amelyen járnod kell.” 
  
Azonnal békét éreztem. Az ismeretlen félelme elhomályositotta a hitemet a minden tudó 
Istenben. Tehát eldöntöttem, hogy bizni fogok Benne az előttem álló utamban.  
 
Elköltöztem az új városba, dolgoztam és elkezdtem szolgálni több területen a gyülekezetben, 
ahova elkezdtem járni. Azonban, mindig emlékeztem magam arra, hogy a megbizásom 
ideiglenes. 
 
A következő évben, Júliusban, a legjobb barátom és a férje súlyosan megégtek egy 
robbanásban. Néhány héttel később az felettesem azt mondta, hogy a megbizásom véget ér 
egy hónapon belül. Megmondták, hogy költözzek el az lakásból, amit a cégem biztositott. Az 
életem megállni látszott. 
 
Megkérdőjeleztem Istent. Csak azért hozott el engem ide, hogy utána mindent elvegyen tőlem 
amit eddig biztositott? Az utam újra homályosnak látszott, és foglalmam sem volt, hogy Isten 
hova tervezett vezetni engem. Jelentkeztem állásokra és kerestem egy másik helyet, ahol 
lakhatok. Többször meghallhattam James Wilson dalát a "Wait on the Lord"(Várakozz az 
Úrra). Hetekig jártam állásinterjúkra ajánlatok nélkül. 
 
Emlékeztettem magam: “De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a 
sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézsiás 40:31, NKJV). 
  
Végül, munkában ültem és a naptáramat néztem. Kedd volt. Az utolsó napon azon a pénteken 
volt. El kellett hagynom a lakásomat azon a szombaton. Lehajtottam a fejemet és imádkoztam, 
“Isten, én tudom, hogy az én időintervallumom nem olyan, mint a tiéd. De Uram, Te valamikor 
itt jártál ezen a földön ember képében. Négy napom van mielőtt ki kell költöznöm és nem 
tudom, hogy merre költözök. Kérlek emlékezz, hogy az a négy nap az nekem nem olyan sok 
idő.   
 
Két órával később kaptam egy árajánlatot! Abban az órában el lett rendezve nekem, hogy egy 
újonnan felújitott házba költözzek, ami a gyülekezetem tulajdona volt és most nekem adják ki. 
Isten továbbra is betölti szükségeimet!  
 
Megállt a világ körülötted? Nem látod az utadat? 
  
  

 

 



"Reménykedj az ÚRban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az ÚRban! " (Zsoltárok 27: 14). 
  
  
Megjegyzés: Von de Leigh Hatcher a The First Pentecostal Church gyülekezetbe jár Westlake-ben, Louisiana-ban. Ő 
egy LSU végzett és a helyi mernökségen dolgozik. 
 
  

A Szerkesztőtől  
 

Isten hatalmas dolgokat csinál! 
    

  
Isten számos ajtót nyit meg, és ez a hírlevél most angol, spanyol, francia, német, 

holland, portugál, orosz, görög, arab, fárszi, cseh / szlovák, kínai, szuahéli, magyar, 
Norvég, lengyel, hindi, grúz, japán, svéd, vietnami, bangai  thai és koreai nyelven. 

Kérem, segítsen nekünk imádkozni szerb, bolgár és más fordítóknak! 
 

Ha a fenti fordítások bármelyikét szeretné megkapni, kérjük, küldje el kérését a 
LadiesPrayerInternational@aol.com címre 

és örömmel veszünk fel Önt levelezési listánkra! 
!  

Látogass el a  Ladies Prayer International on Facebook és "like"-old az oldalunkat! 
 LadiesPrayerInternational@aol.com re. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


