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 A Galatákhoz írt levél a kereszténység életének elején íródott (időrendben Pál apostol első 
levele), és a hitélet alapjait taglalja. Három kulcsszó van benne: kegyelem, hit és Szellem. Mindhárom 
dolognak megvan a maga jelentősége.  
 A hitéletnek a kegyelem az értéke, az „anyaga”, amit a hit tesz valósággá a Szent Szellem által. 
Tehát ezt a három dolgot nem lehet szétválasztani. Az Efézusbeliekhez írott levélben azt olvassuk, hogy 
megváltattunk. Ez milyen sorrendben történt? Kegyelemből hit által vagy hit által kegyelemből? 
Kegyelemből hit által!  
 A hit meghatározását (Zsid 11. rész alapján) egyesek így írják le: a hit nem maga az „anyag”, 
hanem a hit teszi valóságossá, megtapasztalhatóvá az írott dolgokat. A hit hallásból van, és a hallás 
pedig Isten Igéje, azaz a „rhéma” által. A „rhéma” azt az Igét jelenti, amit a Szent Szellem tesz világossá 
számomra. Mert ahhoz, ne csak annyit lássunk, hogy bűneink meg vannak bocsátva, hanem hogy a 
maga teljességében láthassuk a kegyelmet, a Szent Szellem kijelentésére van szükségünk. És miután ez 
megtörténik, látunk. Tehát, nem lehet a három dolog közül csak az egyikről beszélni, mert a három 
összekapcsolódik.  

A kegyelem ellentéte a törvény; a hit ellentéte a cselekedet; a Szellem ellentéte a hústest. 
Vannak, akik korunkat a Szent Szellem korszakának nevezik. Valóban nagyon fontos az Ő szerepe az 
evangélium hirdetésében. Az Ő munkája nélkül nem vagyunk képesek meglátni Isten kegyelmét. És ha 
nem látjuk Isten kegyelmét, akkor mit tud a hit valósággá tenni? Semmit! 

Egy alkalommal jártam egy pünkösdi gyülekezetben. Nem tudtam, hogy azért gyűltek össze, 
hogy egy epilepsziás ember gyógyulásáért imádkozzanak. Ez volt az ő vágyuk. De nem gyógyult meg, 
és a prédikátor a jelenlevő testvéreket hibáztatta, hogy nincs hitük. Vajon ezt jelenti a hit, hogy én 
csinálni akarok valamit? Nem! 

A hit valósággá, érzékelhetővé teszi számomra a kegyelmet, a Szent Szellemen keresztül, Aki 
bennem lakik! Tehát a Szent Szellem munkálkodik, az Ő munkája rejtett munka, nem láthatjuk, de az Ő 
munkája nélkül nem létezik sem kegyelem, sem hit.  

Nagyon fontos számunkra, hogy ismerjük a Szent Szellem munkáját. Mit mond Ő? Mit szól Ő? 
Mit akar Ő munkálni? Mit akar ma felfedni számomra? Sokan nem ismerik ezt. Nem tudnak az Úrhoz 
menni, megkérdezni és várni, hogy Ő szóljon.  

Sokféle feltételezést, véleményt kialakítunk, de testvérek, én hiszem, hogy e nélkül a munka 
nélkül, amely nagyon valóságos - hogy Ő Krisztust akarja kijelenteni nekünk hit által -, nem létezik 
növekedés a hitéletben. Tehát nagyon fontos, hogy az Ő munkáját ismerjük az életünkben.  

 Testvérek, azt akarom hangsúlyozni: nincs növekedés a hitéletben a Szent Szellem munkája 
nélkül. Mert Ő egyrészt felfedi, hogy kik vagyunk, másrészt kijelenti számunkra Krisztust. Nem 
juthatunk a dicsőségbe, ha itt nem formálódik ki Krisztus az életünkben. Természetesen ez az Ő 
munkája, de mégis van része az embernek is, van felelőssége az embernek is az egészben. Éppen úgy, 
ahogy ezek a fák kivirágoztak és automatikusan gyümölcsöt teremnek, de egy élet-halál harc zajlik 
belül: harc az életért. Jön a fagy, mindenféle kártevők és betegségek károsítják a termést. A 
természetben harc folyik az életért. Bennünk is harc folyik a szellemi életért. Harcoljuk meg a nemes 
harcot, és akkor a győzelem biztosítva van! De ha nem harcoljuk ezt a nemes harcot, ha nem futunk az 
előttünk lévő versenypályán, ha nem őrizzük meg a hitet, akkor győzelem sincs. Ezek nagyon fontos 
feltételek! Az Úr áldjon meg titeket! 


