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 Csodálatos az, ahogy az Úr el tudja rendezni a dolgokat. Pál apostol a Galátziabeli 

gyülekezeteknek azért írta a levelét, mert azok az emberek őszintén vágytak arra, hogy 

növekedjenek az Úr megismerésében. Azt gondolták, hogy ezt az utat egy kicsit le lehet 

rövidíteni, hogy valami azonnali, gyors eredmény legyen. De a szellemi életben ez így 

nem működik, mint ahogy a természeti életben sem. Ültettem egy szőlőt tavaly, de szó 

sincs arról, hogy teremjen. Még nagyon kicsi és várni kell. Nem fog máris terést hozni. 

A hitéletben a dolgok nem egy pillanat alatt történnek meg. Mi szeretnénk tenni 

azért, hogy ez az idő lerövidüljön – úgy, ahogy a Galátziabeliekkel is történt. De Isten 

olyan bölcs volt, és úgy szerkesztette össze a dolgokat, hogy Pál megírta ezt a levelét. 

Azoknak írta, akiket félrevezettek a zsidók, akik azt mondták, hogy körül kell 

metélkednetek, és meg kell tartanotok a törvényt. Ez az egyik legvilágosabb, legtisztább 

levél, ami a megváltásunk kérdését tisztázza. Sok dolog van felemlítve benne. Néhány 

dolgot szeretnék mondani, bár nem feltétlenül kötődik ehhez a levélhez. De olvasva, 

rendkívüli dolgokat találtam benne, amelyeket a Szent Szellem sorol el a Biblia lapjain. 

Mi hisszük, hogy kegyelmet kaptunk. Ez alatt arra gondolunk, hogy az Úr Jézus a 

kereszten elhordozta a mi bűneink terhét és meghalt helyettünk. Ő volt az utolsó Ádám, 

aki élt ezen a földön, és azt gondoljuk, hogy ez a kegyelem. Ez valóban kegyelem, de a 

kegyelem nem csupán ennyi.  

Három dolog van belefoglalva ebbe a szóba: kegyelem. Az első reakciónk - 

amikor a kegyelemmel találkozunk - az, hogy ott találjuk magunkban a megelégedést, 

köszönetet, és a vállainkról leesik a bűneink terhe. De ez nem minden. Aki a 

kegyelemmel rendelkezik, az nagyon gazdag lett és szeretné másoknak is adni, nem 

akarja magának megtartani. (De például a gyermekek nem tudják a szülőktől örökölni a 

kegyelmet. Őnekik is hit által kell elfogadniuk.) És ha mi kaptuk ezt a kegyelmet, ez 

munkál bennünk még valamit. Azt, hogy Krisztus szépsége láthatóvá váljon az 

életünkben is. Tehát ez a kegyelem átformál, és az ő munkája az, hogy hasonlóvá 

legyünk Krisztushoz. 

Tehát testvérek, nem csak az első részről beszélünk, ami megjelent, hogy 

megváltást hozzon minden embernek. A másodikról is, hogy készek legyünk beszélni és 

kegyelmet gyakorolni más emberek felé. Nem úgy, mint az a szolga, aki miután 

kegyelmet kapott, nem tudott megbocsátani a társának, aki egy sokkal kisebb összeggel 

tartozott neki, mint ami az ő adóssága volt. Nem akart megbocsátani és szorongatta, 

börtönbe vetette. Amikor ezt látta a gazda, megharagudott. A kegyelem harmadik 

oldaláról is szólni kell: az átformálódásunkról.  



Vannak személyek, akik nagyon szeretetre méltóak, kedvesek, vonzóak, de ez egy 

természeti adottság. Találkoztam olyan személyekkel, akik természetes módon nem 

rendelkeznek ilyen tulajdonságokkal, de miután az Úr elkezdett munkálkodni az 

életükben, nagyon kedvesek lettek számomra, mert láttam bennük valamit, ami nem 

emberi. (Valami olyan, mint amikor az Úr Jézus a földön járt. Egyesek lefestették, 

feltételezve hogyan nézhetett ki, filmet is készítettek Róla. De azt olvassuk, hogy semmi 

kívánatos nem volt benne.) És mégis, ennek ellenére, valami vonzott ehhez a 

személyhez. Ellenállhatatlan erők vonzanak Őfelé. 

Testvérek, ne higgyük, hogy a kegyelem annyi, hogy Ő megbocsátotta a 

bűneinket, amit meg tudunk tanulni, amit hallunk másoktól és magunkévá teszünk. A 

harmadik tulajdonsága ennek a kegyelemnek az, hogy átformál bennünket, hogy 

hasonlóvá legyünk az Ő ábrázatához. Természetesen, ezt a kincset cserépedényben 

hordjuk, és néha-néha látszik ez a csúnya cserépedény. És néha nem olyan könnyű, hogy 

megtagadd magad (nem másokat). Másoktól könnyen megszabadulunk, de saját 

magunkat megtagadni nagyon nehéz, beismerni, hogy: ez vagyok. Csak az az élet, amit 

az Úr belénk helyezett, segít abban, hogy elismerjük: ez valóban így van. 

Azt mondja a Biblia, hogy a hit a hallás nyomán jön, és a hallás Isten Igéje által. 

Ez a kifejezés, ami itt áll, nem a „logos”, hanem a „rhéma”, ami Isten Szent Szelleme 

által kijelentett Igéjét jelenti. Valahányszor a Szent Szellem vesz egy Igét és felfedi 

számunkra, és mi látjuk Őt úgy, ahogy van, azonnal hit fakad a szívünkben. Testvérek, 

mi nem tudunk hinni. Megpróbálhatjuk, de nem tudunk. Mert csak a hit az, ami 

rendelkezik azzal a képességgel, erővel, hogy elhozza hozzánk Isten valóságát. Csak a 

hit az, ami képes az én életembe elhozni és megértetni, hogy mit jelent a kegyelem. De 

kijelentés nélkül nem létezik hit. 

Ábrahám 75 éves korában hitt. Isten szólt neki az örökösről. Ábrahám hitt és ez 

igazságnak tulajdoníttatott az ő számára. Ezt a hitet soha sem fogod önmagadban 

megtalálni, ez Krisztusban van. Ábrahámmal úgy folytatódtak a dolgok, hogy ő hitt, de 

Isten látta, hogy az ő hite keverék. 25 évnek kellett eltelnie, mire a teljes 

tehetetlenségében Isten odajött hozzá, és tulajdonképpen emlékeztette arra, amit 75 éves 

korában mondott neki. És nem csak Sára nevetett, Ábrahám is nevetett, mert a hite még 

össze volt keveredve (nem volt letisztult). De 99 évesen... Isten nem akar semmit tenni 

addig, amíg a dicsőség nem lesz teljes mértékben az Övé. 

A Római levél 4. rész 18-25. verseiben a Szent Szellem ezt mondja Ábrahámról: 

„Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, a szerint, 

amint megmondatott: így lészen a te magod. És hitében erős lévén, nem gondolt az ő 

már elhalt testére, mintegy száz esztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére. Az 

Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel. Hanem erős volt a hitben, dicsőséget 

adván az Istennek. És teljesen elhitte, hogy amit Ő igért, meg is cselekedheti. Azért is 

tulajdoníttatik néki igazságul. De nemcsak őérette irattatott meg, hogy tulajdonittaték 

néki igazságul, hanem mi érettünk is, akiknek majd tulajdonittatik, azoknak tudniillik, 

akik hisznek Abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat a Jézust a halálból. Ki a mi 

bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Megigazulván 



azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.” 

A hitnek meg kell tisztulnia a benne lévő salaktól. Isten megpróbál, ahogy az 1Pét 

1,5-7. verseiben olvassuk: „Akiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, amely 

készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha 

most, mivel így kell lennie, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti 

kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, 

dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus 

megjelenésekor.” Fontos megértenünk, hogy a hit önmagában semmi. Nagyon érdekes 

az 1János 5,4 igevers „és ez az, ami győzedelmeskedik a világ felett: a mi hitünk.” De 

testvérek, a hit önmagában semmi. A hit egy győzedelmes Istenben, a Krisztusban, Aki 

győzött - ez a hit! 

A hitnek három fontos összetevője van.  

Az első: egy világos meggyőződést ad Isten kijelentése felől. Többen hallottátok 

ezt, hogy mikor én megtértem, sok harcom volt és nem tudtam, hogy szabaduljak meg 

önmagamtól. Ezek a harcok addig folytatódtak, míg egy nap az Úr kijelentett valamit: 

„…jól tudjuk, hogy a mi óemberünk Krisztussal együtt megfeszíttetett.” Ezek a szavak 

olyan világosak voltak. Nem láttam ezt a valóságot, hanem egyszerüen én harcoltam, 

nem látva Isten ítéletét az óember felett. Harcoltam, hogy megszabaduljak tőle. És akkor 

szabadultam meg, amikor az Úr megmutatta nagyon világosan, hogy a mi óemberünk 

Krisztussal együtt megfeszíttetett. Nagyon világos meggyőződés Isten kijelentése 

nyomán. Valóban kijelentés volt. A kijelentésre ne úgy gondoljunk, mint valami nagyon 

nagy dologra. Isten minden Igéje, amelyet a Szent Szellem személyesen kijelent, az a 

rhéma. És valahányszor Isten valamit kijelent, annyiszor fakad hit a szívedben. Azután 

Isten kipróbálja ezt a hitet mindenféle helyzetben. Láttuk a Római levél 4. részében, 

hogy nem említi az Ige, hogy Ábrahám nevetett volna. Isten nem haragudott azért, hogy 

Ábrahám nevetett, mert ezek vagyunk mi. Mindnyájan nevetünk. De Ábrahám 

hamarosan közeledett Őhozzá, és reménység ellenére reménykedve elhitte, hogy amit 

Isten ígért, Ő megcselekedheti. De ez nem úgy jön, hogy én hinni akarok, és az 

eszemmel megértem. De ha nincs Isten kijelentése és nincs a Szent Szellem munkája, ez 

soha nem válik hitté. Tehát az első dolog: egy határozott meggyőződés Isten igazságáról, 

a valóságról. A hitnek van meg ez a képessége, ereje, hogy ezt az igazságot közel hozza 

az én szívemhez: hiszek. 

A második dolog az, hogy egyszerűen átadom magam ennek az igazságnak. 

Amikor megláttam, hogy Krisztussal együtt megfeszíttettem, azután kivel harcolok 

még? A harcok megszüntek. Alárendeltem magam Őneki, elfogadtam ezt az igazságot az 

életemben, és ez elkezdett munkálkodni bennem. A további járásomat ez a kijelentés 

befolyásolta. 

Testvérek, mi beszélhetünk nagyon világosan a megváltás bizonyosságáról, mert 

ez mindenestől arra van alapozva, amit Krisztus tett. Tehát mi az Övéi vagyunk, nem 

azért mert Vele járunk, hanem Krisztus golgotai művének köszönhetően. Mi szeretnénk, 

hogy a dicsőség bizonyosságával is rendelkezzünk. Amikor a dicsőség bizonyosságáról 

beszélek, akkor arról van szó, hogy Ő bevégzi az Ő munkáját, és mi hasonlók leszünk az 



Ő Fia ábrázatához. Mi szeretnénk már most biztosak lenni ebben. De nem lehet. Ez a 

munka attól függ, hogy a mindennapi járásomban hogyan engedelmeskedek az Úrnak, 

és ahogy Pál mondja: nem akarom hiábavalóvá tenni Isten kegyelmét. Mondana Pál 

ilyet, ha nem állna fent ennek a veszélye? Nem. Ismerjük azt a szolgát, aki elásta a gírát 

a földbe, érintetlenül megőrizte. Amikor jött a gazda, azt mondta: nézd, itt van, tessék. 

Visszaadta neki. A gazda megharagudott. Mert ha kereskedett volna vele, akkor már nem 

lett volna ez a véleménye a gazdáról: „tudom, hogy kegyetlen ember vagy, aki ott is 

aratsz, ahol nem vetettél.” Igaz ez a dolog? Ő egy szerető Isten. Ő a javunkat akarja, és 

természetes, hogy a dolgok ki lesznek próbálva. 

Amikor minden jól megy, akkor azt mondom: Igen Uram, tegyél az életemmel 

amit akarsz. De amikor a dolgok úgy mennek, ahogy nem kellene, akkor azt mondom: 

Uram, nem szeretem, amit teszel. Haragszom Istenre, mert ígért valamit és végül nem 

úgy történt - így mondta valaki. De ez nem igaz. Lehet, hogy te azt hiszed, hogy Isten 

ígért valamit, de Ő nem ígért semmit. Ő csak azt ígérte Péternek, hogy: „imádkozom 

érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited.” Péter nem mondta, hogy Uram, ne hagyj el, 

légy irgalmas hozzám! Nem akarom, hogy a Sátán megrostáljon! Nem mondott semmit. 

Tudta, hogy nehéz lesz, tudta, hogy nagy probléma lesz, mert mi törékeny emberek 

vagyunk, hamar változtatjuk a véleményünket és a hozzáállásunkat. De az Úr irgalmas, 

az Úr jó és minden a javukat munkálja azoknak, akik Istent szeretik. 

Testvérek, a hit egy titok. A Júdás levelének 3-4. verseiben ez áll: „szeretteim, 

mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, 

kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a 

szenteknek adatott. Mert belopózkodtak valami emberek, akik régen beírattak ezen 

ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az 

egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják." Testvérek, ha 

nincs kijelentés, azt mondja Pál: "mit használ néktek, ha kijelentésben nem szólok 

hozzátok?” Beszélhetsz nagyon helyesen. Egy prédikációt elmondhatsz bevezetővel, 

tartalommal, befejezéssel és mégis a beszéd nem tartalmaz kijelentést. Ha nem hoz 

kijelentést, nem fakad hit a nyomában. Azért imádkozott Pál: „adja a bölcsességnek és 

kijelentésnek szellemét az Úr megismerésében.” Erre van szükség, és ez fogja 

megváltoztatni az Úr népét ma is, semmi más. 

Az igaz ember hit által él. A hit azt jelenti, hogy leveszed a tekintetedet a 

körülötted levő dolgokról, saját magadról, és az Úrra nézel. Ő a kezdete és bevégzője a 

mi hitünknek. Ha nem ez a gyakorlatunk, egyszerűen eltévedünk, összezavarodunk, 

elbátortalanodunk és férevezetnek azok a dolgok, amik körülöttünk történnek. Reggel 

egy testvérnő küldött egy üzenetet nekem a trianoni egyezménnyel kapcsolatban. Azt 

mondtam neki: erre ráillik az a román mondás: ég a ház és az asszonyság fésülködik. 

Mit érdekel ez minket? Nekünk más országunk van. Nekünk van egy mennyei hazánk, 

nekünk ezért kell harcolnunk. A hit az, ami a szívemhez közel hozza Isten valóságát. És 

ez a hit akkor fakad, amikor a Szent Szellem kijelenti számomra Isten Igéjét. Kijelentés 

nélkül nem létezik hit. És minden hit által van. 

Az igaz hitből él, de honnan jön ez a hit? Egyszerüen a Szent Szellem kijelentése 



nyomán. Ha elolvassátok a Galata levélben a hittel kapcsolatos igeverseket, láthatjátok, 

hogy mi történik. Milyen fontos dolgok vannak leírva. Ha nincs hit, nincs semmi. És ez 

a hit hallásból van, a hallás pedig az Ige, a rhéma által. Mikor azt az Igét kaptam: 

„Krisztussal együtt megfeszíttettem…”, tudtam kívülről, de nem volt hatással az 

életemre, csak akkor, amikor a Szent Szellem elhúzta a függönyt és megláttam, hogy mi 

van a függöny mögött. Isten igazsága a valóság.  

Testvérek, az Úr áldjon meg mindnyájunkat, és adja a bölcsesség és kijelentés 

Szellemét az Ő megismerésében. És amit Ő nekünk kijelent, azt soha senki nem veszi el 

tőlünk. Ámen.  


