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Elrejtett bizonyságtevők 

 

 
 

....és Dánielt kihozatá a veremből Dárius király. És kivették Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem 
volt ő rajta: mert hitt az ő Istenében. (Dn 6:23) 

Én tőlem (Dáriustól) adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és 
rettegjék a Dániel Istenét; mert ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, 
és uralkodása mind végig megtart;Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és 
földön; aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából.És ennek a Dánielnek jó szerencsés lőn dolga a 

Dárius országában és a persa Círus országában. (Dn 6:26-28) 

Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata 

nélkül! Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél 

drágábbak vagytok. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei 

Atyám előtt. (Mt 10:29-32) 

Dánielben különleges szellem volt, s egy különleges, személyes istenfélelem, amiről semmilyen terror, kényszer, 

korszellem hatására nem mondott le. Nem hagyta el az Urat, nem távolodott el Tőle. Amint azt olvashatjuk is, 

Dánielt az akkori cselszövés, írigység juttatta az oroszlánok vermébe. Isten azonban vallást tett Dánielről, és 

megszabadította. 

Dániel elrejtett élete bizonyság volt Dárius király előtt, aki miután látta hogy Isten megszabadítja Dánielt, 

felhívást intézett birodalma valamennyi országa felé. Dárius király megvallotta, bizonyságot tett Istenről hogy 

rajta kívül nincsen más.  

 

Tudnunk kell hogy bennünk valamennyiőnkben szintén különleges szellem él, és valamennyiőnknek egyedi 

kapcsolata van az Úrral. Egyik ember kapcsolatát sem lehet összevetni a másik ember Istenhez fűződő 

viszonyával. 

Ami viszont tény, hogy rendkívül drágák, értékesek vagyunk Számára. Ahogy Jézus is mondta: drágábbak 

vagyunk a kis verebeknél, tehát ne legyen bennünk félelem hanem legyen bennünk bizalom! Különlegesek 

vagyunk, és számon vagyunk tartva. Ügyeink, megvallásaink, szándékaink. Számon vannak tartva életünk 

oroszlánvermei, és oroszlánjai is. Itt külső körülményekre gondolok, olyan szituációra amilyenbe például Dániel 

is került.    

Tehát, a Gondviselő Isten egyben a látás Istene is. Azonban, abba belegondoltunk-e, valaha, hogy elrejtett életünk 

bizonyságtétel is egyben? Nem tudjuk, nem tudhatjuk hogy ki előtt egyáltalán hány ember számára példa, és hogy 

aki látja milyen bizonyság lesz a jövőben, s változtat meg sorsokat, életeket, történelmet. Dárius király például 

számos országnak írt felhívást, végzést.  Ez egy világméretű bizonyságtétel volt az ő részéről. 

Pusztán, mert látott egy Istenben elrejtett életet, és a csodát amit Isten tett ezért ez életért.  

Miközben  arra gondolunk, hogy elrejtett életünk teljesen névtelen és egyáltalán nem számottevő élet, fordítsuk 

figyelmünket Istenre! Ő azt üzeni hogy bennünk is különleges szellem él, különlegesek, egyediek vagyunk, és ha 

oroszlánok vennének körül, Ő cselekedni fog értünk.  Megalkuvások nélküli életünk pedig hatással lesz minden 

emberre. 
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