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Most, mikor Galacon voltam, volt ott egy testvér, aki meggyógyult a rákból és azt mondta: nem 

volt egy látványos gyógyulásom. Tudjátok mit értünk látványos gyógyuláson? Mikor az Úr azt mondja 
valakinek: vedd fel a te nyoszolyádat és járj. És abban a pillanatban felpattansz, mint egy rugó, veszed 
az ágyadat és elmész. De én nem hiszem, hogy ez a látványos gyógyulás. Én úgy gondolom, hogy a 
látványos gyógyulás inkább az, mikor látod az Úr kezét.  

Lehetnek mindenféle helyzetek, amelyeket megoldasz. Nemrég beszéltem valakivel, aki 
imádkozott, hogy meglássa az Urat egy olyan helyzetben, amit könnyen meg lehet oldani. Van egy 
dolog, amit meg kell oldanod, és elindulsz és elintézed, de akkor mikor látod az Úr kezét? És azt 
mondtam annak a testvérnek: látni az Úr kezét fontosabb, mint választ kapni az imádságra. És lehet 
nagyon sok ilyen helyzet.  

Régebben voltam valahol, és ott volt egy fiatal testvérnő, aki nagyon ügyes volt, nagyon jó 
szervező, és azt mondta: Radu, nekem a kisujjamban van minden, itt mindent meg tudok szervezni. Én 
azt mondtam: nagyon jó, hogy minden a kisujjadban van, de az, hogy az Urat megtapasztald, az 
egészen más. A körülmények jönnek minden nap, mi pedig megoldjuk őket, és nincs szükségünk az 
Úrra. Nem mondjuk mi ezt, hogy nincs szükségünk Őrá, de nem vonjuk be Őt ezekbe a helyzetekbe. És 
azt mondjuk: hát mit mondhatnék én valami különlegeset, látványosat a gyülekezetben? Nincs semmi 
látványos mondanivalód, mert te az Úr nélkül akarod elrendezni a dolgaidat és meg tudod oldani 
azokat.  

Testvérek, hogyan gondolunk mi az Úr kegyelmére? Mit gondolunk, hogyan munkálkodhat ez a 
kegyelem? Mert mi elboldogulunk. Valóban jönnek válság-helyzetek, mikor meg kell keresnünk az 
Urat, Őhozzá kell jönnünk és kérni Őt: Uram, segíts, válság-helyzetben vagyok. De azt akarom mondani 
testvérek, hogy az élet és az időnk nagy része nem válság-helyzetből áll. Normális, megszokott 
helyzetekben vagyunk minden nap, és akkor ezekben mi a teendő?  

Lukács 19, 12-13: "Azt mondta: Egy nemes ember messze földre indult, hogy királyságot 
szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Előszólította azért tíz szolgáját, adott nekik tíz minát, és azt 
mondta: Kereskedjetek vele, amíg megjövök!" Ha elolvassuk a Máté 25, 16-17-et, ahol a tálentumok 
példázatáról beszél, azt mondja: "Aki az öt talentumot kapta, vállalkozásba kezdett, és további öt 
talentummal gyarapodott. Hasonlóképpen, akinek kettő volt, az is másik kettőt szerzett hozzá."  

Nem érdekes ez? Mi elgondolkozunk: vajon hogy fog az Úr munkálkodni a mi életünkben? 
Kereskedjetek vele! Használd, amit az Úr adott neked. A nehéz körülmények, amelyek jönnek, nem 
azért vannak, hogy megoldjuk őket. Jönnek nehéz körülmények, és imádkozunk, és azt mondjuk: 
Uram, segíts ebben a nehéz helyzetben, hogy jól jöjjek ki. Oldd meg Te ezt a helyzetet. De az Úr nem 
ezt akarja. Ő azt akarja, hogy használd a kegyelmet, amit kaptál. Ez a kegyelem, amit kaptál, kell, hogy 
gyarapodjon. Mert ha a gazda rábízta a vagyonát a tíz szolgájára, Ő azzal a gondolattal tette ezt, hogy 
növekedjen a vagyona. Ez a kegyelem kell, hogy sokasodjon, de úgy nem fog sokasodni, hogy mi ugyan 
kegyelmet kaptunk, de olyan emberek vagyunk, akik nem használják ezt a kegyelmet.  

Sok minden meg kell, hogy változzon a gondolkozásmódunkban, hogy meg tudjuk érteni, mit 
akar az Úr. Néha-néha, ahogy a 2Korintusban írja, lehull a lepel és kezdjük látni, hogy a helyzetek, 



amelyeken átmegyünk, olyan helyzetek, amelyekben meg kell tapasztalnunk az Urat. A helyzetek 
kritikusak. A helyzetek nem könnyűek, de nem olyan helyzetek, hogy tönkre tegyenek. Ezek olyan 
helyzetek, hogy megtapasztaljuk, hogy azokban a körülményekben, mikor sajnálkozhatnánk, hogy jaj, 
mi lesz, megtapasztalhatjuk az Urat, az Ő kegyelmét. Ez nagy dolog.  

Testvérek, mondhatnék dolgokat, amiket láttam az utóbbi időben, hogy meg tudjam érteni, 
mennyire bonyolult az emberi lény. Nem olyan egyszerű. Az elménk nagyon bonyolult. Most magamról 
beszélek, hogy valóban meg tudjam érteni a dolgokat. De vajon miért függ tőlem, hogy Isten 
kegyelmével kereskedjek, hogy ezt a kegyelmet használjam? Itt van a probléma, ezekben a mindennapi 
szokványos körülményekben, amelyeken átmegyünk. A testvér mondta, hogy a gyermekeknek 
mértékkel kell adni a hozzáférést a számítógéphez. Tudjátok mit jelent ez? Azok is így teszik, akik 
kábítószert adnak a gyerekeknek, tehát beavatják őket, hogy kipróbálják a kábítószert. A fiatal szülők 
felelőssége nagyon nagy ebben a dologban. Sokkal nagyobb, mint a mi időnkben volt. De Isten 
kegyelme a mi személyes életünkben elégséges. Van elég kegyelem, ahogy az ige mondja: ahol a bűn 
megsokasodott, ott a kegyelem is sokkal inkább bővelkedik. Megnövekedett a bűn? Igen! De ezek az 
utolsó idők nagyon furcsa idők. Mikor az Úr Jézus Krisztus a földre jött, milyen furcsa idők voltak azok! 
Néhányan voltak csupán, akik várták Őt, néhány családról mondja az ige, hogy várták Isten országát. 

 Szeretnék feltenni egy kérdést: ki az közületek, aki este mikor lefekszik, elgondolkozik, hogy 
lehet, hogy reggel nem fog felkelni, mert eljön az Úr? Vannak dolgok, amik az idők végével 
kapcsolatosak, amelyeket másképp kell kezelnünk. Nézzétek, mit mond a mi testvérünk, akit egyesek 
nem értékelnek, mert buzgó volt a törvény iránt: Jakab 4, 13-16: "Tehát ti, akik azt mondjátok: „Ma 
vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kereskedünk, és 
nyerészkedünk”, ti, akik azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert mi a ti életetek? Bizony pára az, 
amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Ehelyett azt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja, és 
élünk, ím, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban elbizakodottságotokban dicsekedtek. Minden 
ilyen dicsekvés gonosz." 

Kereskedj vele, használd Isten kegyelmét! Két helyzet van: az egyik, hogy visszautasítod Isten 
kegyelmét, a másik pedig, hogy Isten kegyelme az életedben hiábavaló volt. Ha a mindennapi 
körülményekben nem tudod megtapasztalni az Urat, és nem látod az Úr kezét, akkor olyan leszel, mint 
az a szolga, aki kegyelmet kapott az Úrtól - és meg vagyok győződve, hogy az a szolga, mert szolga volt, 
megismerte, mit jelent Isten kegyelme, mert kihozta őt a bűnből, Krisztus vére megtisztította minden 
bűntől, az Úr elfogadta őt -, de nem tudta használni Isten kegyelmét. 

 Testvérek, tudjátok mit jelent, használni Isten kegyelmét? Nem léteznek nehéz helyzetek azok 
számára, akik ismerik Isten kegyelmét. Nem léteznek körülményes testvérek azok számára, akik 
ismerik Isten kegyelmét. Bizonyára vannak helyzetek, mikor nem tudunk helytállni, mert ez 
nagymértékben függ a mi növekedésünktől. Ha kiskorúak vagyunk, normális, hogy minden dologtól 
megijedünk. De ha elkezdünk megérteni valamit, akkor minden más lesz. Ha visszatekintek az 
életemre, látom, hogy sok dolog volt, amit most másképp tennék. Ahogy nemrég említette valaki: 
most hogy csinálnád? Nem akartam elmondani, hogy csinálnám most, de azt mondtam: most biztosan 
másképp csinálnám. 

 Tehát két nagyon világos irányban akar az Úr munkálkodni. Az egyik az, hogy munkálkodjon az 
életünkben. És meg kell tapasztalnunk Isten kegyelmét az életünkben úgy, mint Pál, és meg kell 
látnunk: elég néked az én kegyelmem. Tehát ez egy hozzáállás, hogy megtapasztald Isten kegyelmét az 
életedben. Az Úr Jézust sok problémás ember vette körül. Pál folyamatosan nehéz emberekkel volt 
körülvéve. Alig ment be egy városba, a zsidók ott voltak a nyomában és lehet, hogy el kellett mennie 
egy másik városba. Tehát kezdettől fogva nagyon rendhagyó élete volt ebből a szempontból, és mégis 
az élete végén, amikor börtönbe volt zárva, továbbra is Isten tervével foglalatoskodott. Tehát ez az 



egyik dolog, hogy az életünkben az Úr végezze az Ő munkáját.  
A másik dolog az, hogy mi is tudjunk kegyelmet mutatni a körülöttünk levők iránt. Tudjuk, hogy 

azt mondja az ige: az Úrhoz mégy, hogy irgalmat nyerj és kegyelmet találj. Ha az Úrhoz mégy, 
kegyelmet találsz. De ha valaki tehozzád jön, talál kegyelmet? Vagy kemény és tüskés vagy, és nem 
tudsz kegyelmet mutatni? Tehát, ha kegyelmet kaptunk az Úrtól, kegyelmet kell mutatnunk a 
körülöttünk levők felé. 

Testvérek, amennyivel nehezebbek a helyzetek, annál nagyobb lehetőségünk van kegyelmet 
mutatni. De a helyzetek, amelyeken átmegyünk, olyan természetűek, hogy azokból ne füst-szaggal 
jöjjünk ki. Testvérek, tudjátok, mi történhet? Egész életedben összezavarodott maradsz, ha azokban a 
helyzetekben, amelyeken átmentél, nem oldottad meg a dolgokat. Nem olyan egyszerű. Azt mondja a 
Biblia a 2Thesszalonika 1, 11-12-ben, ami egy nagyon érdekes és nagyon időszerű igevers: "mivégből 
imádkozunk is mindenkor ti érettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és 
töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hitnek hathatós munkálásával. Hogy 
dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és 
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme mértéke szerint." 

Tehát a kegyelem el kell, hogy végezze a munkáját bennünk, de nem úgy, ahogy mi gondoljuk, 
vagy ahogy halljuk. Néha hallok valakit beszélni és arra gondolok, nincs egyensúly abban, amit mond. 
Kell, hogy egyensúly legyen, ha Isten kegyelméről beszélünk. Isten üdvözítő kegyelme ingyen van, 
amely megváltást hoz minden embernek - ez a kegyelem. "Mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent 
minden embernek, s ez arra tanít minket, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat, 
mértékletesen, igazságosan és istenfélően éljünk a jelenvaló világon" Tit 2,11-12. Testvérek, hányan 
vannak olyanok, akik két úton járnak? Tudjátok, vannak egyesek, akik törvényeskedők és azt mondják: 
ki kell dobni a tévét az ablakon. És vannak, akik tényleg kidobták a tévét az ablakon. De vannak mások 
is, akik azt mondják: én uralkodok a tévén. Most egy olyan ember szemszögéből beszélek, aki én 
voltam, mikor fiatal voltam. Most nincs tévénk, mert nincs időm nézni, bár gondolom, vannak érdekes 
dolgok is benne. És mi történt? Azon vettem észre magam, hogy nézek valamit és telnek az órák. 
Miután eltelt néhány óra, kezdtem vádolni magam: hogy vagyok olyan gyenge, hogy eltöltöm az időt 
arra, amire nem kellene. Ma is töltök időt ott, ahol nem kellene. Nem akarom azt mondani, hogy 
tökéletes vagyok. Ez volt az én harcom. Nem tudtam, nem voltam képes. 

 "Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi 
Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme mértéke szerint" - annak mértékében, amit a 
kegyelem tud tenni. Ezért imádkozunk is mindenkor ti érettetek, mondja Pál. Hogy tudják megérteni 
ezt a dolgot, hogy milyen fontos, hogy a kegyelem milyen munkát tud elvégezni egy ember életében! 
Ha igazságtalanság, csalódottság ér, ezek hatalmas lehetőségek arra, hogy megtapasztald Isten 
kegyelmét. Milyen nagy dolog ez! Legyen a mi életünkben is ez a helyzet, ami volt a tékozló fiú 
életében, mikor felkelt és azt mondta: elmegyek az én atyámhoz, és hazatért. Meg akarom tanulni 
ezekben a helyzetekben, hogy ne gondoljam, hogy a helyzetek értem vannak. "Jaj nekem, elvesztem! 
Hova jutottam?" Nem jutottál sehova.  

Mit tud a kegyelem munkálni egy ember életében? Tudjátok az a szolga, aki sértetlenül 
megőrizte a gírát és visszaadta: nézd, itt van, ismerte a kegyelmet? Természetesen ismerte bizonyos 
mértékben. De a mindennapi helyzetekben nem értette meg. Siránkozol azokban a helyzetekben, 
amelyekben vagy? Tudsz a helyzetek fölé emelkedni? Bizonyosan tudsz. Tudsz úgy élni, hogy az 
arcodon öröm legyen? Tudsz. Tudsz olyan testvérek között élni, akik körülményesek? Tudsz. Lehetsz 
áldás a számukra? Igen, lehetsz áldás a számukra. Testvérek, ne legyünk olyanok, akik azt mondják: 
Uram, itt a te gírád, semmit sem gyarapodott az életemben. Lehet, hogy szépen beszéltem, de mikor 
arról volt szó, hogy éljem ezt a kegyelmet, nem úgy éltem. Hála az Úrnak azért, aki tíz gírát hozott! A te 



gírád tíz gírát nyert, a te gírád öt gírát hozott. Tehát, azok az emberek, akik a körülményekben így 
imádkoznak: Uram, meg akarom tapasztalni a Te kegyelmedet, akarom látni és meg akarom tapasztalni 
ezekben a körülményekben, amelyekben vagyok, hogy a Te kegyelmed elég, meg fogják látni ezt. A 
dolgok nem fognak megváltozni, de örömmel fogod tudni tenni azokat a dolgokat, amelyeket máskor 
lehet, hogy kötelességből és öröm nélkül tetted. 

 Voltam Moldovában és úgy jutottam oda, hogy én már rég akartam menni, mert ismertem ott 
néhány testvért és el akartam menni oda. Persze, meghívathattam volna magamat, ahogy sokszor 
tettem, de most nem követtem el ezt a hibát, hogy meghívassam magam. És bizonyos körülmények 
által kapcsolatba kerültem egy testvérrel. Nem volt szándékomban oda menni, de ez a testvér írt 
nekem egy üzenetet: nagyon örülök, hogy jössz Moldovába. És végül tudjátok mit mondott? Hozzánk 
is el kell jönnöd. És elmentem. És mikor hallottam ezt: jönnöd kell, az én szívemben volt egy válasz: 
most van itt az alkalmas idő. Ne gondoljuk azt, hogy ha ez az alkalmas idő, akkor mindent nagyon jó 
állapotban találunk. De én hiszem, hogy az Úr elkezd munkálkodni. És lehet a testvér két hónap múlva 
azt mondja: nem azt mondtad, hogy az Úr munkálkodni fog, és mégsem látszik még semmi? Ez is 
megtörténhet. 

 De testvérek, van egy nagy terhem. Tudjátok mi ez? Az én nagy terhem az ország fővárosáért 
van. Nem arról van szó, hogy ott nincsenek testvérek. Idejött egy bukaresti testvérnő, aki sokakat 
ismer ott, és lehetetlen ezeket a személyeket összegyűjteni. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, és amit 
tennünk kell, hogy legyen valaki, aki egy nap azt mondja: ide kell jönnöd. Ma volt egy ilyen ''kell''. Még 
nem tudom pontosan mi lesz, mert az a személy Bukarestbe akar költözni, és akar bérelni egy lakást és 
valamit tenni akar ott. És megkérdezte: mi a véleményed? És én azt mondtam: az én szívemen régóta 
ott van ez a vágy, meg kell tenned ezt a dolgot. 

 Testvérek, az én vágyam az, hogy megtanuljam, mit tud tenni Isten kegyelme. Ő meg tudja 
tenni. De ne legyünk tétlenek. Ne álljunk az Ő útjában a mi elképzeléseinkkel. Hagyjuk, hogy a 
kegyelem munkálkodjon. Láttuk, hogy két ember [Pál és Barnabás] elment, hogy meghódítsa a világot 
az evangéliummal, és milyen nagy eredménye lett! Mert ők tudták, mit jelent Isten kegyelme. 
Testvérek, ne legyünk tétlenek. Menjünk a dolgok elébe, ne várjunk. Higgyünk az Úrban minden 
helyzetért, és tudjuk megtapasztalni az Ő kegyelmét.    


