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1Péter 1,10-13: „Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt 

kegyelemről prófétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus 

bennük levő Szelleme, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről, és az 

ezeket követő dicsőségről.  Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek 

szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből 

küldött Szent Szellem által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Ezért tehát 

elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a 

kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok.” 

Az üzenetem a 13. verssel fog foglalkozni, de mivel az úgy kezdődik, hogy „ezért tehát”, 

felolvastam a megelőző verseket is, hogy megértsük a szövegkörnyezetet.  

A próféták, akik kijelentést kaptak az ószövetségi időkben a nekünk elkészített kegyelemről 

és üdvösségről, szorgosan kutatták, vizsgálták azt, hogy mikorra szól ez a kijelentés. A 13. vers 

román fordítása (hasonlít a magyarban a Károlihoz) így szól: „Azért elméteket felövezvén 

legyetek józanok, és teljes, tökéletes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, 

amelyet Jézus Krisztus a megjelenésekor hoz magával.” Ha az elsődleges értelmét tekintjük 

ennek a versnek, mintha azt mondaná, hogy tökéletesen reménykedjünk abban a 

kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus a megjelenésekor fog majd hozni. De az Ige nem erre 

utal. 

Galata 1,14-17: „És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, 

minthogy fölöttébb buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett 

annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy 

kinyilatkoztassa Fiát énbennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam 

testtel és vérrel. Nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, 

hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba.” 

„Galata 1:16 „hogy kinyilatkoztassa Fiát énbennem” – ugyanezek a szavak szerepelnek az 

1Péter 1,13-ban is: „tökéletes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, 

amelyet akkor kaptok, amikor Jézus Krisztus ki van jelentve nektek.” Azt mondja tehát, hogy 

amikor kijelentést kapunk az Úr Jézus Krisztusról, akkor tökéletesen reménykedjünk ebben a 

kegyelemben.  

Ennek a kegyelemnek pedig, melyről ez az Ige is szól, három jelentése van. Az első, hogy aki 

ezt a kegyelmet adja nekünk, az egy rendkívüli valaki, olyan személy, aki kegyelmet tud 

felajánlani. És nagyon nagyszerű mód az, ahogyan ezt a kegyelmet közli velünk. 

Hogyan tud odavonzani magához? Mert beszélhetünk nagyon sokat erről a kegyelemről, hogy 

kegyelem által van üdvösségünk, hit által – és ez így is van, de van még valami, amit magába 

foglal a kegyelem. Nem csak az, amit gyakran megteszünk, hogy hálát adunk érte, 



valahányszor megemlékezünk az Úrról, hanem van még valami. Ez pedig az, hogy erre a 

kegyelemre nekünk válaszolnunk kell. 

Ha ugyanis megkaptuk ezt a kegyelmet, akkor ennek meg kell változtatnia bennünket. Mindig 

hálát adhatunk, és szükséges is, hogy hálát adjunk, és sosem tudunk eléggé hálásak lenni 

Istennek ezért a kegyelemért. Ahogyan Pál apostol mondja, „a hozzám való kegyelme nem 

volt hiábavaló, mert többet munkálkodtam, mint a többi apostolok együttvéve – de nem én, 

hanem az Istennek bennem lévő kegyelme”.  

A megkapott kegyelemben tehát meg kell jelennie a felelősség vonásának is. Ne gondolja 

senki azt, hogy ugyanaz lehet, aki addig volt, miután megkapta a kegyelmet. 

Egy kicsi gyerek nem tudja, hogy a szüleinek mennyi erőfeszítésébe kerül, hogy előteremtsék 

a család számára szükséges dolgokat, hogy megkeressék a mindennapi élethez szükséges 

pénzt, hogy törődjenek a gyerekkel – ő csak azt tudja, hogy neki megvan mindene, amire 

szüksége van. Nem tudja, mit jelent az, hogy érkeznek a számlák, amelyeket határidőre be kell 

fizetni. Nem tudja ezeket. 

Egy idő után azonban, ahogyan növekszik, elkezd benne megjelenni a függetlenségre való 

törekvés – de sajnos ezzel arányosan nem növekszik benne a felelősségtudat. Egy serdülő 

ezért általában felelőtlen, de független ember. Szeret független lenni, de nem felelős a 

dolgokért. Viszont ahogy az élet egyre érettebbé válik benne, lassanként elkezd megjelenni 

benne a felelősségtudat is, és ez jó dolog.  

Pontosan ez történik a hitéletben is. Nagyon nagy dolog az, amikor valaki eljut oda a hívő 

életben, hogy most már nem csak önmaga körül forog; amikor Krisztus keresztjét nem csak a 

saját szempontomból látom, hogy mit hozott nekem a Krisztus keresztje. Pedig a kereszt azért 

volt, hogy Őneki éljünk, ne önmagunkért. Nem ismerem nagyon jól a ti énekeskönyvetekben 

az énekeket, de például nálunk az énekek nagy többsége azt fejezi ki, hogy mi mit kaptunk 

Krisztustól. Miért jött Krisztus ebbe a világba – azért, hogy mi boldogok lehessünk, szabadok, 

hogy ne kössön meg többé a bűn… mindezeknek van igazságtartalma, de a teljes igazság az, 

hogy azért jött, hogy minket megszabadítson, és mi az Ő dicsőségének magasztalására éljünk. 

Nagyon meglepett, amikor megtudtam, hogy az evangéliumokat a levelek után írták. Addig, 

ha beszéltem valakivel, aki nem ismerte az Igét, és kérdezte, mivel kezdje, mit olvasson, azt 

javasoltam, kezdje az evangéliumokkal, azok egyszerűnek tűntek nekem. De azok a 

testvéreink, akik írták a leveleket, olyan szellemi emberek voltak, hogy nem az foglalkoztatta 

őket, milyen körülmények között jött a földre az Úr, hogyan élt itt, hanem hogy mik ennek a 

következményei. 

Felolvasok pár verset az evangéliumokból, utána pedig a levelekből, és meglátjátok, milyen 

mélyek ezek, milyen valóságosak. 

Lukács 19,11-24: „Amikor pedig ezeket hallották, még egy példázatot is mondott, mert közel 

volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt 

tehát: "Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, 

s úgy térjen vissza. Hívatta tíz szolgáját, átadott nekik tíz minát, és azt mondta nekik: 

Kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget 



menesztettek utána, és azt üzenték: Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig 

megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a 

pénzt adta, hogy megtudja: ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és azt mondta: Uram, 

minád tíz minát nyert. Az erre így szólt: Jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen 

hatalmad tíz város fölött. Aztán jött a második, és jelentette: Uram, minád öt minát nyert. 

Ehhez pedig így szólt: Uralkodj te is öt városon. 

Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt: Uram, itt a minád. Egy kendőbe kötve őriztem. 

Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy: azt is behajtod, amit nem fektettél be, 

és learatod azt is, amit nem vetettél el.  

Ekkor az így szólt hozzá: A saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga! Tudtad, hogy én 

könyörtelen ember vagyok, behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit 

nem vetettem el? Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor 

megjövök, kamatostul kapjam meg. Az ott állóknak pedig ezt mondta: Vegyétek el tőle a 

minát, és adjátok annak, akinek tíz minája van.” 

Az 1Korinthus 15,10-ben ugyanez, amit az előbb felolvastunk, így szól: „De Isten kegyelméből 

vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet fáradoztam, 

mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.” 

2Korinthus 6,1: „Vele együtt munkálkodva intünk is titeket; úgy éljetek, mint akik nem hiába 

kapták az Isten kegyelmét.” 

Vannak olyan emberek, akik nem ismerik Istent, akik nem az Úréi, és amikor hallanak a 

kegyelemről, elutasítják. De vannak olyanok, akik elfogadták Istennek a kegyelmét, de 

mégsem ezáltal a kegyelem által élnek. 

Mit kaptak a Lukács evangéliumából felolvasott igék szerint a szolgák? Mindegyik egyformán 

ugyanazt kapta. Mit kaptunk mi mindannyian egyenlőképpen? Isten kegyelmét. Miben 

különböztek egymástól ezek a szolgák, akik egyformán ugyanazt az értékes dolgot kapták? 

Jött az első szolga, és azt mondta: „Uram, minád tíz minát nyert.” Jött a második, és jelentette: 

„Uram, minád öt minát nyert.” Jött a harmadik, és azt mondta: „Uram, megőriztem, nagyon 

odafigyeltem rá, itt van érintetlenül; betakartam egy keszkenőbe, és elástam. Most itt hozom 

neked, visszaadom úgy, ahogy kaptam.” 

Megbecsülte ez az ember a minát? Nagyon is megbecsülte – hiszen nagyon gondosan 

megőrizte. Elásta, vigyázott rá, és amikor jött az ura, mondta, „Uram, itt van, amit kaptam”.  

Lehetséges az, hogy valaki hiába kapta a kegyelmet? Nehogy valaki azt mondja, hogy nem. 

Mert úgy az evangéliumokból olvasva, mint a levelekből, például a Zsidókhoz írt levélből 

kiderül, amikor azt írja: „már régóta tanítóknak kellene lennetek, de még most is tejre van 

szükségetek”. Nem szeretjük magunkra vonatkoztatni ezt az Igét, nem szeretünk úgy 

gondolkozni, hogy „én már járhatnék előrébb”. „Már régóta tanítóknak kellene lennetek”. 

Van egy testvérnő, aki nagyon ritkán jön az alkalmakra nálunk, és amikor jön, megkérdezem, 

mi a probléma? Azt mondja, beszélnünk kell. Elmegyek hozzá, beszélgetünk, akkor egy ideig 

jár az alkalmakra, azután megint elmaradozik. Kérdezem, mi a probléma? Beszélnünk kell. 



Megint ugyanaz, megint beszélgetnünk kell. Hát már régóta tanítóknak kellene lennetek, és 

még mindig a tejnek italára van szükségetek? Az efezusbeli testvéreknek Pál azt írta, hogy ne 

legyetek többé gyerekek, akiket ide s tova hajt a tanításnak minden szele. Az elején pedig azt 

mondta: 

1Korinthus 3,1-3: „Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint szellemiekhez, 

hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, 

nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt még most sem bírjátok el, mert 

még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek 

vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e?” A Zsidók 5,11-ben mondja, hogy „erről még 

sok mondanivalónk lenne, de nem tudjátok elhordozni”. 

Mondhatja valaki: „Ha a magam életére tekintek, velem minden rendben van, van 

kapcsolatom az Úrral, igyekszem a gonosztól távol tartani magam” – de lehet, hogy az Úrnak 

más a véleménye. 

2Thesszalonika 1,10-12: „amikor eljön az a nap, hogy megdicsőüljön szentjei között, és 

csodálják mindazok, akik benne hittek, aminthogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. 

Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az 

elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden 

erejével, hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is őáltala a mi 

Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből.” 

Nagyon megvizsgálta az Úr a szívemet ezek által az Igék által. Amikor Pál olyanokat mond, 

hogy az Úr megdicsőüljön az Ő szentjeiben, és csodálják mindazokban, akik benne hittek… Az 

Úr meg van dicsőülve a mennyben, és amikor az Úr Jézus fölment a mennybe, akkor a dicsőség 

örökkévaló kapui fölemelkedtek, és Őt dicsőségesen fogadták. A Jelenések könyve 4. és 

azután méginkább az 5. részben betekintést nyerünk, hogy mi történik a mennyben. Ő Úr, ott 

uralkodik a mennyben. De mibennünk? Itt van a probléma! Az Úr a mennyben dicsőségben 

van. És amikor eljön ama napon, az Ő bennünk végzett munkájának befejezettnek kell lennie, 

hogy megdicsőüljön az Ő szentjeiben, és csodálják Őt mindazokban, akik hittel elfogadták a 

bizonyságtételét.  

Amikor Pál apostol ezekről beszél, utána mindig térdre hull, és azt mondja, „azért mindenkor 

imádkozunk értetek, hogy megdicsőüljön mi Urunk Jézus Krisztus neve tibennetek”. 

A magyar fordítás nem pontos itt. Tudjátok, miért? Mert úgy mondja: „Hogy megdicsőüljön a 

mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is Őáltala, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus 

kegyelméből.” Ez igaz így. De tudjátok, mi áll az eredetiben? „Hogy megdicsőüljön a mi Urunk 

Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is Őáltala, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelme 

SZERINT.” Ez az egyik kulcsfogalom itt. Mennyire nagyon dicsőüljön meg az Ő neve bennünk? 

Valamennyire megdicsőül, valami történik. „Isten kegyelme szerint” azonban azt jelenti, hogy 

nagyon magasan van a mérce. Nem azt mondja az Úr, hogy jó, te is törekedtél valamire, 

valamit elértél. Hanem azt, hogy Isten és az Úr Jézus Krisztus kegyelme szerint, amilyen nagy 

a kegyelem, annyira dicsőüljön meg. 



Mennyit tud munkálkodni a kegyelem az én életemben vagy a te életedben? A te minád tíz 

minát hozott? Az egyetlen felelősségünk az, hogy ne álljunk ellen annak a kegyelemnek, ami 

bennünk akar munkálkodni. Pál azt mondta, többet fáradoztam, többet munkálkodtam, mint 

a többiek együttvéve. Nagyon elbátortalanítana bennünket, ha csak ennyi lenne ott leírva, ha 

nem mondaná tovább, hogy de nem én, hanem „a te minád, az nyert még több minát”.  

Végezheti az ő kegyelme a munkáját az én életemben? Sok mindennel van tele a fejünk, a 

gondolataink, amitől meg kell szabadulnunk. Néhány ilyen dolgot szeretnék mondani. A 

szolgák, akik kapták a minát, nekik ezt mondta: Tessék, itt van a mina, itt van a tőke, 

fektessétek be. 

A mina nem lett az övék, hanem sáfárkodniuk kellett vele. Az volt az Úr szándéka, vágya, hogy 

az Ő tőkéje szaporodjon. Ha nem szaporodott, akkor nem volt megelégedve. 

Ismeritek a hamis sáfár példázatát. Aszerint az Úr hallotta, hogy az egyik sáfára nem 

gondoskodik az ő vagyonáról, hanem elpazarolja. Testvérek, ne gondolkozzunk úgy, hogy 

kegyelmet kaptunk Istentől, most már akkor minden rendben van! Ne gondoljuk azt, hogy 

nem tartozunk felelősséggel ezért a kapott kegyelemért! És a hamis sáfár példázatában jön 

egy nap, amikor azt mondja az Úr, hogy adj számot a te sáfárságodról, mert nem maradhatsz 

tovább sáfár. 

40. Zsoltár, 9-11: „Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed 

szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól 

tudod, Uram! Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és 

szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt.” 

Ezt jelenti kegyelem által élni. És meglepően folytatja a 12. vers: „Uram, ne vond meg tőlem 

irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen!” Ha nem vagyunk hűséges sáfárok, 

akkor az Úr azt mondhatja nekünk egy napon: Nem lehetsz többé sáfár! 

Testvérek, ismertetek olyan személyeket, akikre az Úr felelősséget bízott a gyülekezetben, és 

később elvette tőle? Én láttam ilyet. Mert ha nem vagy hűséges abban, amit Ő rádbízott, 

lehet, hogy eljön egy nap, amikor azt mondja, nem lehetsz tovább sáfár, nem foglalkozhatsz 

ezzel. Tehát a kegyelemnek elsősorban meg kell látszódnia az életünkben, hatással kell lennie 

az életünkre. Ha most valamilyen problémával küszködsz, és arról panaszkodsz, és tíz év 

múlva szintén ugyanarról panaszkodsz, akkor a kegyelem számodra nem kegyelem.   

Pálnak volt egy tövise az életében, a Sátánnak egy angyala, mely állandóan gyötörte. És 

imádkozott, „Uram, vedd el ezt a tövist”. Az Úr azonban azt mondta: „Pál, elég neked az én 

kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el”.  

Amikor ezt megértette, meglátta Pál, mert személyesen hozzá szólt az Úrnak ez az Igéje, akkor 

ott véget ért. „Dicsekszem a nyomorúságokban, szorultságban, nehézségekben Krisztusért.” 

Ilyen a kegyelem hatása az életünkre. 

Annak, aki bebugyolálta és elásta a minát, azt mondta az Ura: „Miért nem adtad a pénzváltók 

asztalára a minámat, hogy kamatozzon?” Tudjátok, Testvérek, hogy mit jelent ez? Azt a 

kegyelmet, amit az Úr munkál az életünkben, nem szabad magunkba zárni! Osszuk meg 



másokkal! És szaporodni fog. Mert, ha látom azt, hogy milyen csodálatos az Úr kegyelme, 

milyen csodálatosan megtart, megőriz és velem van, és ezt magamba zárom; és amikor 

másokkal beszélek olyan dolgokról, melyekről nem kellene, akkor nem osztom meg ezt a 

kegyelmet. Meg kell osztanunk a kapott kegyelmet másokkal. 

„Övezzétek föl azért elmétek derekait”, „legyetek éberek”, „és tökéletes bizonyossággal 

reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz, amikor kijelenti magát 

nektek”. Ez a kegyelem elégséges arra, hogy együtt egymással békességben éljünk a 

gyülekezetben. Elég arra, hogy megtanuljunk megbocsátani egymásnak, és szeressük 

egymást. Elég ahhoz, hogy az otthonunkban szép családi életet éljünk. Elég ahhoz, hogy a 

társadalomban úgy éljünk, ahogy kell.  

A figyelmeztetés számunkra az, hogy vigyázzunk, nehogy hiába legyen az, hogy megkaptuk 

ezt a kegyelmet – hanem mint Isten kegyelmének jó sáfárai tegyük azt, amit Isten mond 

nekünk. Lépjünk előre, és Ő kegyelmet fog adni. Az Úr áldjon meg mindannyiunkat. Ámen. 

 


