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 Két helyről szeretnék Igét olvasni. 

„Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki 

megbocsátanom? Még hétszer is? Monda néki Jézus: nem mondom néked, hogy még hétszer is, 

hanem még hetvenhétszer is. Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot 

akar vala vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer 

tálentummal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a 

feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, 

könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr 

pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki. Kimenvén pedig az a 

szolga, találkozék eggyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral vala néki adós, és megragadván azt, 

fojtogatja vala, mondván: fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő 

lábai elé, könyörög vala néki, mondván: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő 

nem akará, hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő 

szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának, és elmenvén, mindent megjelentének 

az ő uroknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: gonosz szolga, minden 

adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem, nem kellett volna-é néked is 

könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura, 

átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én 

mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának az ő vétkeiket” 

(Mt 18, 21-35). 

 

„Tudtotokra adjuk pedig, atyjafiai, Istennek azt a kegyelmét, amelyet Macedónia 

gyülekezeteivel közlött. Hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük és igen nagy 

szegénységük jószívüségük gazdagságává növekedett. Mert, bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt 

erejük felett is adakoznak, sok könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat 

jótéteményébe és közösségébe fogadjuk be őket. És nem amiképpen reméltük, hanem önmagukat 

adták először az Úrnak, és nékünk is az Isten akaratjából. Hogy kérnünk kellett Titust, hogy amiképpen 

elkezdette, azonképpen végezze is be nálatok ezt a jótéteményt is. Azért, miképpen mindenben 

bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben, és minden buzgóságban és a hozzánk való szeretetben, 

úgy e jótéteményben is bővölködjetek. Nem parancs képpen mondom, hanem hogy a mások 

buzgósága által a ti szeretetetek valóságát is kipróbáljam. Mert ismerjük a mi Urunk Jézus Krisztusnak 

jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettünk, hogy ti az ő szegénysége által 

meggazdagodjatok. Tanácsot is adok e dologban, mert hasznos az néktek, akik nemcsak a cselekvést, 

hanem az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most hát a cselekvést is vigyétek végbe, hogy amiképpen az 



akarás készsége, azonképpen a végrehajtás is ahhoz képest legyen, amitek van. Mert ha a készség 

megvan, a szerint kedves az, amije kinek-kinek van, és nem a szerint amije nincs. Mert nem úgy, hogy 

másoknak könnyebbségük, néktek pedig nyomorúságtok legyen, hanem egyenlőség szerint, e mostani 

időben a ti bőségtek pótolja amazoknak fogyatkozását, hogy amazoknak bősége is pótolhassa a ti 

fogyatkozásotokat, hogy így egyenlőség legyen. Amint meg van írva: aki sokat szedett, nem volt többje, 

és aki keveset, nem volt kevesebbje” (2Kor 8,1-15). 

Érdemes elolvasni az egész 8. és 9. fejezetet is. 

Tudjátok, hogy az a szolga, akinek sokat engedtek el, találkozott egy szolgatársával, aki tartozott 

neki egy nagyon kicsi összeggel. Nagyon szigorú volt vele, és börtönbe vetette. Amikor ezt meghallotta 

a gazda, nagyon megharagudott és ővele is ugyanezt tette, amíg ki nem fizette az utolsó fillért is. Az 

utolsó vers azt mondja: „eképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem 

bocsátjátok ki-ki az ő atyjafiának az ő vétkeiket.”  

Testvérek, ha konfliktusok vannak a testvérek között, halottakkal és sebesültekkel végződik 

minden. Sértődöttek leszünk. Ritkán láttam olyat, hogy valaki megérti, hogy ebből a 

megpróbáltatásból sebek nélkül kell kijönnöm. Vagyis, a miatt lesznek sebeink és leszünk sértődöttek, 

mert az énünk nincs kezelve. Haragszom, ha valaki úgy beszél rólam…; haragszom, ha úgy kezelnek…; 

haragszom, ha valaki nem tisztel…; haragszom, ha olyasmit mond, rólam, amit nem kellene. Mindez 

annak az eredménye, hogy az énem nincs kezelve. Emiatt napvilágra kerül sok dolog, sok minden 

történik, és mindkét részről vannak halottak és sebesültek – de remélem, hogy nem lesznek halottak.  

Vannak megsebzett emberek, és az ilyen sérültek, akik nem gyógyultak meg, fogják magukat és 

elmennek. Azonban a sérüléseiket viszik magukkal. Beszéltem valakivel és azt mondtam: 

elkerülhetetlen az, hogy konfliktusok legyenek közöttünk, mert mindannyian formáltatás alatt 

vagyunk; egyesekben erősebb az én, másokban kevésbé. De imádkozhatok, hogy bármi történjen is, az 

én szívemben egyáltalán ne legyen keserűség. Nincs keserűség a szívemben! 

Az alapigében a szolgának elengedték a tartozását, bocsánatot nyert. Ő azt mondta a gazdának: 

légy türelemmel és mindent megfizetek. De nem tudta megfizetni az adósságát, és a gazda ezt tudta. 

Tudta, hogy ha eladná is a családtagjait, akkor sem tudná azt az összeget visszaszerezni, mert nagyon 

nagy volt. Megszánta, és elengedte a tartozását, megbocsátott neki. Azt mondta egy testvér: 

kételkedem, hogy ez az ember megértette Isten kegyelmét. Éppen azt írja le itt az Ige, hogy 

megtörténhet ilyesmi. Megtörténhet, hogy valaki nem bocsát meg teljes szívéből a másiknak, és akkor 

ugyanez fog megtörténni. Az nem megbocsátás, mikor azt mondod: bocsáss meg, és aztán mész 

tovább. A teljes szívből való bocsánat az, amikor teljesen szabad lettél azzal a személlyel szemben. 

Mert Ő megbocsátott, és adta az Ő mérhetetlen nagy kegyelmét, ezért ennek a kegyelemnek 

köszönhetően tudunk mi is teljes szívből megbocsátani. 

Tegnap beszéltem valakivel, és azt mondta: semmi dolgom azzal a személlyel. Tudjátok mit 

jelent szeretni valakit? Ha szeretsz valakit, szeretnél annak a személynek a közelében lenni. Együtt 

akarsz vele lenni. Persze lehet, hogy az a személy nem tudja elfogadni a bocsánatot, de az más dolog. A 

szeretet mennyei. Imádkozhatunk, hogy tudjunk szeretni, mert akkor szeretnék annak a személynek a 

közelében lenni, és keresem mindenképpen, hogy mellette legyek. Az ember értelme nem fogja fel, 

hogy hogyan lehetséges ez. Szeretni egy testvért, tudjátok mit jelent? Nem azt, hogy jót tett velem, 



vagy jót mondott rólam, és azért szeretem. Nem. A testvéri szeretet az a szeretet, hogy: ő testvérem. 

Olvassuk és örülünk a Filadelfiában lévő gyülekezetnek, mert a filadelfiai gyülekezet egy 

rendkívüli gyülekezet. Filadelfia: testvér-szeretetet jelent. Egy testvér írta valahol: ne azt keresd, hogy 

te filadelfiában legyél, hanem hogy filadelfia legyen benned. Legyen a testvér-szeretet a szívedben. Ez 

nem természetes dolog, mert az ember szeret vagy gyűlöl, a szerint, ahogy ő jónak látja. De 

valóságosan szeretni, az más. Szeretni, az Isteni szeretet által lehet igazán. Imádkozhatunk, és az Úr 

segít, hogy ezt tudjuk is így tenni. De testvérek, az a normális, hogy mivel az Úr nekünk megbocsátott, 

- mert abban senki sem kételkedik, hogy az Úr azt mondta: elengedem az adósságodat. Az Úr nem 

kérdezte: Megbocsássak, vagy ne? Mit is tegyek? Ő megbocsátotta a tartozásunkat. Ő a keresztfán 

elhordozta a bűnök vétkét, és ezért Ő megbocsátott. És mivel Ő megbocsátott, nekünk is meg kell 

bocsátanunk azoknak, akik ellenünk vétenek. Teljes szívből, nemcsak szavakkal. 

Sokszor hallom - de ezek a szavak nincsenek a Bibliában, nem tudom, hogyan lehet, talán a 

gonosz ültette sokak agyába -, hogy: nincs semmi dolgom vele…, semmi közöm hozzá…, semmi bajom 

vele... Természetes, hogy ezzel igazoljuk magunkat, de ez nem jó, mert az Úrnál nincs semleges 

helyzet. Az Úrnál vagy szeretet van, vagy gyűlölet. A kettő közül az egyik. Ha az illető személy azt 

mondja: szeretem ezt a bizonyos személyt, az más dolog. De mikor azt mondod, hogy semmi dolgom 

vele: ez gyűlöletként hangzik. Az a kegyelem, amelyet kaptunk, nem olyan dolog, ami egyszerűen azért 

van, hogy csak örüljünk neki, hanem ez a kegyelem adni akarja magát másoknak.  

Egy testvér azt mondta, hogy Isten bizonyosan nagyon haragszik, amikor hallja a 

gyülekezetekben azokat a személyeket, akik pénzt kéregetnek a munkára. Valaki csinálni akar valamit, 

nincs pénze, de akar szerezni, és nyomást gyakorol a többiekre, hogy adakozzanak. Nézzétek, mit 

mond ezzel a problémával kapcsolatban az Ige. 2Kor 8,1-5. v.: „Tudtotokra adjuk pedig, atyjafiai, 

Istennek azt a kegyelmét, amelyet Macedónia gyülekezeteivel közlött. Hogy a nyomorúság sok próbái 

közt is, bőséges az örömük és igen nagy szegénységük jószívűségük gazdagságává növekedett. Mert, 

bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt erejük felett is adakoznak. Sok könyörgéssel kérvén minket, 

hogy a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe fogadjuk be őket. És nem amiképpen reméltük, 

hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nékünk is az Isten akaratjából.” 

Tudjátok mi történt itt? Pál nem akarta őket befogadni a jeruzsálemi gyülekezet számára 

történt gyűjtésbe, mert nagyon-nagyon szegények voltak. Azokban a történelmi körülményekben 

sokszor kifosztották őket. Elképzelhetjük, mikor azt mondja az Ige róluk: az ő mélységes 

szegénységükből. Nem Pál kérte, hogy adakozzanak, hanem ők kérték Pált, hogy engedje meg, hogy ők 

is adjanak. Ez teljesen az ellenkezője annak, ami a mai gyakorlat. Ők kérték Pált: hagyd, hogy mi is 

adakozzunk; hagyd, hogy mi is részt vegyünk ebben. Végül Pál beleegyezett, hogy ők is részt vegyenek 

a jeruzsálemi szentek számára történő adománygyűjtésben. És elkezdtek gyűjteni. 

Az, hogy adok, nem anyagi, hanem szellemi dolog. Ez az adakozás nem kötődik a törvényhez. 

Tudjuk, hogy ma az emberek tizedet adnak. Ez a törvényhez van kötve. Az adakozás a kegyelemhez van 

kötve. Az egészen más. Mert mondhatja valaki: adok tíz százalékot. Vannak személyek, akik adnak tíz 

százalékot, és ebben nagyon lelkiismeretesek. Ha ez a dolog a törvényhez kötődik, mint az 

Ószövetségben, akkor nincs semmi értéke. Mert nézzétek, mit mond az Ige: „Tudtotokra adjuk pedig, 

atyjafiai, Istennek azt a kegyelmét, amelyet Macedónia gyülekezeteivel közlött. Hogy a nyomorúság 



sok próbái közt is bőséges az ő örömük és igen nagy szegénységük jószívűségük gazdagságává 

növekedett. Mert, bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt erejük felett is adakoznak, sok könyörgéssel 

kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségébe fogadjuk be őket. 

Azért, miképpen mindenben bővölködtök, hitben beszédben, ismeretben és minden buzgóságban és 

hozzánk való szeretetben, úgy e jótéteményben is bővölködjetek. Nem parancsképpen mondom, 

hanem hogy a mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi 

Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő 

szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok e dologban, mert hasznos az néktek, akik 

nemcsak a cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most hát a cselekvést is vigyétek 

végbe, hogy amiképpen az akarás készsége, azonképpen a végrehajtás is ahhoz képest legyen, amitek 

van. Mert ha a készség megvan, a szerint kedves az, amije kinek-kinek van, és nem a szerint, amije 

nincs.” 

Testvérek, annyira fontos ez, hogy ha mi kegyelmet kaptunk az Úrtól, és itt nemcsak anyagi 

dolgokról van szó, mint ebben az igeszakaszban, hanem ha az Úr valamivel megáldott, azt tovább kell 

adnunk. Ha az Úr megáldott valamivel, és Ő felemelt és érezted, hogy az Ő kegyelme meggazdagított, 

akkor készen kell állnod megosztani másokkal. Ez nem csak a te számodra van. Ne csak te örülj 

egyedül, és ne tarts meg egy darabot a birtokból, mint Ananiás és Safira. Örülni akartak a 

kegyelemnek, amit az Úr adott. Ez nagyon jó, de hogy szeretni tudj, hogy megbocsáss, hogy várni tudj 

az Úrra, hogy munkálkodjon a melletted lévők életében, és a te életedben is - ez egy nagy kegyelem. 

De addig, míg ez a munka tökéletességre jut, és ez nem hamar lesz, addig készen kell lennünk arra, 

hogy ezt gyakoroljuk, mert a kegyelem azt jelenti, hogy megosztom másokkal azt, amit az Úr nekem 

adott. 

Az Úrnak is vannak különleges útjai. Ő meg akarja velünk osztani az Ő trónját. Ő már itt fel akar 

bennünket készíteni arra a pillanatra, amikor uralkodni fogunk Ővele. Az egész életünk egy felkészülés.  

A testvér olvasott az örökösről, aki együtt van a rabszolgák gyermekeivel, és ezek a rabszolgák 

az ő nevelésére vannak felhasználva. Christian Chen mondta: ezeknek a rabszolgáknak a kezére lettünk 

bízva, hogy neveljenek bennünket. Ha van egy olyan főnököd, aki nem az Úré, ő rabszolga, és nevelni 

akar téged. Ha az úton közlekedsz, a többi autós nevel téged. Ha valaki szabálytalanul megelőz, mit 

teszel? Valami felszínre kerül. Gyámok és mindenféle tanítók gondnoksága alá vagyunk helyezve, a 

gazda által meghatározott ideig. Valószínű, hogy ez az idő néhány perccel a halálunk előtt ér véget. 

Mindnyájan tanítva, nevelve vagyunk és tanulunk…, tanulunk…, hogy Krisztussal együtt örökösök 

legyünk.  

Tehát testvérek, ha kaptunk kegyelmet, hagyjuk, hogy ez a kegyelem munkálkodjon az 

életünkben, mert az Ő legnagyobb küldetése az, hogy adjon. Az Úr életet adott nekünk, és azt akarja, 

hogy ezt az életet megosszuk másokkal. Ha az életünkben van hit, akkor van győzelem. Ha van élet, ezt 

az életet meg kell osztanunk, el kell osztanunk a mellettünk lévőknek. Itt nemcsak a pénztárcánkról 

van szó. Az is fontos. Szellemi elvekről van szó, szellemi dolgokról, amiket meg kell tanulnunk. És 

tudjunk beszélni arról, amit az Úr munkált az életünkben. Az Úr áldjon meg titeket. Ámen.  


