
Mi a kegyelem jelentése? 
 

Radu Gavriluţ 
 

Elhangzott: Nagyvárad 2020. március13. 
 
Gal 1,3-6,18. 
„Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Aki adta önmagát a mi 
bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata 
szerint. Akinek dicsőség örökkön örökké! Ámen. Csodálkozom, hogy Attól, aki titeket Krisztus kegyelme által 
elhívott, ily hamar más evangéliumra hajlotok 1,3-6). […] De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem 
az anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által, Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem 
őt a pogányok között, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel (1,15-16). […] Sőt ellenkezőleg, mikor 
látták, hogy én reám van bízva a körűlmetéletlenség evangéliuma, mint Péterre a körűlmetélésé, mert aki 
erős volt Péterben a körűlmetélkedés apostolságára, bennem is erős volt a pogányok között. És elismervén a 
nékem adatott kegyelmet, Jakab és Kéfás, meg János, kik oszlopokul tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyujták 
nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig a körűlmetélés között prédikáljunk (2,7-9). […] 
Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus amely életet pedig 
most testben élek, az Isten Fiának hitében élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Nem törlöm 
el az Isten kegyelmét, mert ha törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg  (2,20-21). […] 
Mert ha törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből, Ábrahámnak pedig ígéret [román fordításban: 
kegyelem) által ajándékozta azt az Isten. [3,18]. […] Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok 
megigazulni, a kegyelemből kiestetek (5,4). […] a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel 
atyámfiai! Ámen (6, 18)”. 
 

A Galáciabeliekhez írott levél volt az alap, az első (nem pedig a Rómabeliekhez írott levél, amely egy 
sokkal komplexebb, rendszerezettebb levél), amelyet a reformátorok is forgattak. Ez a levél olyan 
gyülekezetekhez íródott, amelyek az elsők voltak azok közül, amelyeket Pál látogatott, és azt lehetne mondani, 
hogy ez volt az ő „első szeretete”. Nagyon hamar, miután ő onnan elment, jöttek júdeabeliek, akik azt mondták: 
ha tökéletesek akartok lenni, ha el akartok jutni a felnőtt korra, akkor körül kell metélkedjetek, és meg kell 
tartanotok a törvényt. Pál ezt megtudta, és nagyon fájlalta, hogy mi történt az ő első szeretetével. És akkor 
megírta ezt a levelet, amely nagyon világosan előtérbe hozza a kegyelem jelentését. Erről szeretnék most szólni. 

Ha megkérdezném, hogy mit jelent a kegyelem, lehet, hogy valaki azt válaszolná: meg nem érdemelt 
ajándék. Ez igaz. De ha megvizsgáljuk a kegyelem szó eredeti értelmét, legalább három nagyon világos oldala, 
vetülete van. Az első semmiképpen nem a meg nem érdemelt ajándék. A napokban találkoztam valakivel, aki 
elmondta, hogyan jellemezte őt egy hitetlen ember. Olyan szavakat használt, amit én sohasem hallottam így 
kifejezve, mindazáltal nagyon igazak: egy csodálatos szépséget láttam benned. És ez nagyon igaz. Most nem 
olyan személyekről beszélek, akik nem részesültek az Úr átformáló munkájában. Elmondom, hogy miről van szó. 
Amikor mi az Úrhoz jövünk, megvan a saját természetünk, és semmi szép nincs bennünk. Esetleg kívülről úgy 
tűnhet, de belül minden romlott. Egy keresztényben az egyetlen szép dolog csakis az Úr lehet. Lehetséges, hogy 
mi megpróbálunk jól kinézni, kozmetikázzuk magunkat, de az igazság az, hogy semmi jó nincs bennünk. Miről 
beszél ez a szó: kegyelem?  

Az első dolog, hogy az a személy, aki kegyelemmel rendelkezik, nagyon szép és vonzó személy. Öröm és 
elégedettség érzetét kelti azokban, akik látják ezt a szépséget. De nem csak szép ez a személy, hanem vonzó is.  
És ez a személy annyira jóságos, hogy a jóságából és nagylelküségéből ad jó ajándékokat: megbocsátást, 
megértést és mindent - ingyen. Nem tehetsz semmit, hogy kiérdemeld a kegyelmet, amit Őtőle kaptál. Tehát 
minden ingyen van.  

A harmadik és nagyon fontos dolog, hogy akik ezt a kegyelmet kapják, akiket megérint a kegyelem, azok 
megváltoznak, átformálódnak. Létezik egy válasz a szívedben, amikor megérint. Tehát attól kezdve neked 
választ kell adnod. Ez azt jelenti, hogy mikor a kegyelem megérint, már nem tudsz tovább ugyanaz lenni, mint 



azelőtt. Meg kell változnod. Ha nem változol meg, az történik, mint azzal a szolgával, akinek nagyon nagy 
adósságot engedett el a gazdája. És amikor ő elment a gazdától, találkozott egy szolgatársával, aki egy nagyon 
kicsi összeggel tartozott neki, és azt kérte/mondta: bocsáss meg és megfizetek. Akkor elkezdte fojtogatni, 
ütlegelni és végül börtönbe vetette. Mikor a gazda ezt megtudta, nagyon megharagudott.  

Tehát ha mi kegyelmet kaptunk az Úrtól, és ez a kegyelem megérintette a mi életünket, mi láttuk, hogy 
haszontalanok, reménytelenek, elveszettek vagyunk, és semmi jó, semmi szép nincs bennünk, akkor valami 
történt. Attól kezdve a kegyelemnek köszönhetően, amely bennünk munkálkodik, nem kell, hogy ugyanazok 
maradjunk, akik voltunk. Ha nem változol meg, ha nincs egy válasz a szívedben ilyen értelemben, hogy ha Ő 
megbocsát, akkor nekem is meg kell bocsátanom a mellettem lévőnek, akkor ez azt jelenti, hogy nem értetted 
meg, hogy mit jelent a kegyelem. És ha ezeket az igeverseket újra olvassuk, megláthatjuk, milyen ez a kegyelem. 
Mi összegyűlhetünk, de a keresztény életünket tulajdonképpen a mindennapokban éljük. Minden nap meg kell 
bocsátanunk, el kell fogadnunk a másikat és szeretnünk kell.  

Ez által voltak a galaták megcsalva. Ma is sokféle módot említhetnénk, amik által az emberek félre 
vannak vezetve. A kereszténység nem úgy van, hogy egyszer csak váratlanul azon veszed észre magad, hogy 
felnőtt korú vagy. A kereszténység olyan, hogy sok bukás, probléma, nehéz helyzet által meglátod, hogy egy 
csődtömeg vagy és semmi jó nem lakik benned. Ezt kezdetben nem láthatod. Látjuk, hogy vannak különféle 
elképzelések, mint ezeknél a zsidóknál is, akik Galáciában (egy római tartomány volt) mindenhol jelen voltak, és 
azt mondták: …jó, persze, Krisztus az alap, a kegyelem, de ha felnőtt korúak akartok lenni, akkor körül kell 
metélkednetek, és meg kell tartanotok a törvényt. 

Ma melyek ezek a lerövidített utak, amelyek sokaknál ott vannak? Mi híja van még, hogy tökéletes légy? 
Vannak dolgok, amiket most megtehetsz? Vagy pedig úgy van, ahogy a Zsidókhoz írt levél 6. és 10. részében 
olvassuk? „…ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az 
ígéreteket” (Zsid 6, 12). „…ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes 
tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedve, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, 
és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a 
lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk  (Zsid 
10, 35-39). Tehát mind a két helyen azt olvassuk, hogy békességes tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát 
cselekedve, elnyerjétek az ígéretet. Sehol nincs az, hogy ezt azonnal megkaphatod. Úgy van a hitéletben is, mint 
a növényeknél. A növény is növekszik és fejlődik, eltelik egy idő, múlnak az évszakok, míg termést hoz. 
Békességes tűrésre van szükség. 

Az Úr sokszor különböző módon kezel bennünket. Lehet, hogy nekünk úgy tűnik, hogy mi jól vagyunk, és 
miért lenne szükség erre a bánásmódra? De Isten tudja, hogy mire van szükségünk. Ő munkálkodik a mi 
életünkben, és azt mondja: türelemre van szükségetek. Sok dolog van, amiben az Úr munkálkodni akar. Mi csak 
idővel fedezzünk fel a bennünk szunnyadó különféle vonzódásokat, amelyektől Ő meg akar tisztítani. Láttuk 
Izsák életét. A szemeivel már nem látott és becsapták, viszont vágyott arra, hogy vadat egyen. 

Testvérek, a kegyelem nem egy dolog, hanem a kegyelem egy személy: Krisztus, Aki szép, Aki vonzó. 
Amikor kezded látni Isten kegyelmét, akkor más emberré leszel. Láttatok olyan embereket, akik olyan lépéseket 
tettek, amelyek ellenkeztek a természetükkel? Milyen öröm van egy ember szívében, mikor például egy 
bizonyos dologban győzelemre jut. Nagy öröm és megelégedés az, amikor például egy ember nem nézi 
állandóan a telefont. Amikor a telefonnal elpazaroltad az idődet, és a végén meglátod, hogy egy héten hány órát 
töltöttél el így, ez szomorú dolog. Persze, a Bibliát is olvashatod a telefonon. De milyen öröm és megelégedés, 
mikor meg tudsz tenni olyan dolgokat, amit természeted szerint nem tudtál.  

Az Úr nyissa meg a szemeinket, hogy lássuk, hogy kegyelmet kaptunk, ismerve Krisztust, Aki egyre 
vonzóbb lesz a számunkra. Ha Ő nem lesz vonzó, akkor nagyon nehéz lesz elhagyni a világi dolgokat, akkor a 
világ dolgai vonzanak. De ha Ő lesz vonzó, az Ő jelenlétében meglátod a saját természetedet. Ábrahám nagyon 
gazdag volt, de amikor a dicsőség Istene megjelent neki Úr városában, én azt hiszem, hogy látva a szépségét, 
látva a dicsőséget, el tudott onnan menni, hogy kövesse Őt az ismeretlenbe. Másként nem tudta volna ezt 
megtenni. Ezért én úgy imádkozom, hogy mindenkinek Krisztust tudjuk mutatni, olyannak, amilyen Ő, és ne azt 
mondjuk hogy „…hagyd el ezt vagy azt, mert nem jó dolgok…”, hanem Krisztust mutassuk olyan formán, hogy 
jószántukból hagyják el világi dolgaikat.  Ámen. 


