
A kegyelem cselekedetei: először Ő munkálkodik bennünk, azután mi munkálkodunk mások felé 
 

Radu Gavriluț 
Elhangzott Nagyváradon, 2021. október 24-én 

https://www.ekklesiaoradea.ro/ 
 

 1Kor 15,51-58. versek: „Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de 
mindnyájan elváltozunk, nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra, mert trombita 
fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a 
romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. 
Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, 
akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: elnyeletett a halál diadalra. Halál! Hol a te fulánkod? 
Pokol! Hol a te diadalmad? A halál fulánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az 
Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért szerelmes Atyámfiai erősen 
álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok 
nem hiábavaló az Úrban.”  

1Thess 4,13-18. versek: „Nem akarom továbbá atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok 
felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha 
hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a 
Jézus által ő vele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik 
megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr 
riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből és feltámadnak először akik 
meghaltak volt a Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt 
a felhőkön az Úr elébe a levegőbe, és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. Annakokáért vigasztaljátok 
egymást e beszédekkel.”  

Jel 11,14-19. versek: „A második jaj elmúlt, ímé a harmadik jaj hamar eljő. A hetedik angyal is 
trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják vala: e világnak országai a mi 
Urunkéi, és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik. És a huszonnégy Vén, aki az Isten előtt 
ül a királyiszékeiben, esék az ő orcájára, és imádá az Istent. Ezt mondván: hálát adunk néked Uram, 
mindenható Isten, aki vagy és aki valál és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez 
vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a 
halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, 
és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És 
megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő 
templomában, és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.”  

 
Csak néhány dolgot szeretnék ma délelőtt mondani. A hetedik, azaz az utolsó trombita 

különösleges a Bibliában, mert ennek a trombitának az idején nagyon sok dolog történik. Ha 
olvassátok a Bibliát, láthatjátok, mi történik gyakorlati módon a Jelenések 8. fejezet 13. versében: „és 
láték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, aki ezt mondja vala nagy szóval: jaj, jaj, jaj a föld 
lakosainak a három angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak.” 
Gyakorlatilag itt, az utolsó három trombita idején kezdődik a nagy nyomorúság súlyosabb része. 

Ahogy mondtam, vannak nagyon örömteli dolgok is a Jelenések könyvében. A múlt alkalommal 
elfelejtettem megemlíteni a 15. fejezetből az 1-4. verseket: „És láték a mennyben más nagy és 
csodálatos jelt: hét angyalt, akinél vala a hét utolsó csapás, mert az által teljesedett be az Istennek 
haragja. És láték úgy mint üvegtengert tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az 
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ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében 
valának az Istennek hárfái. És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak 
énekét, ezt mondván: nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak 
a te útaid, óh szentek Királya. Ki ne félne téged, Uram! És ki ne dicsőítené a te nevedet? Mert csak 
egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid 
nyilvánvalóvá lettek.” Tehát nincs örömtelibb dolog ennél. 

A sárkány, a régi kígyó, a Sátán - a testvérek vádolója, aki ma is állandóan és fáradhatatlanul 
vádol bennünket -, az antikrisztus és hamis próféta, tudva, hogy az idejük hamar lejár, minden 
lehetséges módon megpróbálják elámítani az Úr népét itt a földön. És ha mi el vagyunk hitetve, ha 
elámíthat a gonosz, és ezt nem látjuk, akkor ebben az időben, nézzétek mit mond az ige: 

Jelenések 13,11-18. versek: „Azután láték más fenevadat feljőni a földből, akinek két szarva 
vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány, és az előbbi fenevadnak minden 
hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első 
fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult vala, és nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá 
az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, 
hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak 
képét, aki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe 
lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelte, hogy mindazok, akik nem imádják a 
fenevad képét, megölettessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és 
szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek. 
És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy 
neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség.”  

Ezek a dolgok most még nem aktuálisak. Tehát most nem erről a jelről van szó. Ez akkor lesz, 
amikor a dolgok súlyosbodnak, amikor már a sárkány, a Sátán le lesz vetve a földre; amikor már 
megjelent az antikrisztus és a hamis próféta, és ennek az erős triónak erő adatott, hogy hadakozzon a 
szentek ellen. Egyes fordításokban azt mondja: elhitette a föld lakosait a hazug jelekkel, amelyek 
adattak neki, hogy ezeket tegye a fenevad előtt.  

A 15. fejezetben azt olvassuk, hogy mindezek ellenére, akik győztesek voltak, a Mózes és a 
Bárány énekét énekelték. Mert gondoljuk el, hogy eddig már volt hét pecsét és hét trombita, és ők 
mégis azt mondták: „nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a 
te útaid, óh, szentek Királya. Ki ne félne téged, Uram! És ki ne dicsőítené a te nevedet? Mert csak  
egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok, és lehajolnak Előtted, mert a te ítéleteid 
nyilvánvalókká lettek.” Tehát az egyik legcsodálatosabb dolog az, hogy ez a maradék, akiről a 15. 
fejezet beszél, hűségesek maradtak. Ma minket is elhitethet a gonosz - de nem olyan mértékben, mint 
ahogy akkor lesz -, és lehet, hogy mi nem vesszük észre, de ahogy mondtam, a Bibliában a dolgok 
nagyon világosak.  

Jelenések 13,14. vers: „És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy 
cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki 
fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett.” Mi meg vagyunk váltva, ahogy hallottuk, és a 
teljes váltság ki lett fizetve értünk, hogy mi az Úrhoz tartozzunk. És miután meg lettünk váltva, az Úr itt 
hagyott bennünket ezen a földön. Egyrészt azért, hogy számunkra ez egy felkészítési idő legyen az 
elkövetkező időszakra. Felkészítés alatt állunk mindarra, ami majd jönni fog. Tehát nem csak 
egyszerűen azzal a gondolattal vagyunk itt, hogy örüljünk az örök megváltásnak. Természetesen 
örülünk ennek. De azzal a gondolattal lettünk itt hagyva, hogy egyrészt fel legyünk készítve az 
elkövetkező időkre, másrészt, itt idegenek és vándorok legyünk. Nekünk soha nem kell „a föld 
lakosainak” lennünk. Mert a föld lakosai maguknak élnek: a mának, a holnapnak. És amikor 



megöregszenek, pánikba esnek. De mi nem azért vagyunk itt hagyva a földön, hogy itt gyökeret 
verjünk, hanem egyszerűen azért, hogy idegenek és vándorok legyünk. 

Tetszik ez az igeszakasz, bár akiről szó van benne, nem jó hírű ember: 1Mózes 19,3-5. versek: 
„de nagyon unszolá őket (Lót) és betérének hozzá, és bemenének az ő házába, ő pedig szerze nékik 
vendégséget, és pogácsát is süte, és evének. Lefekvésök előtt a város férfiai, Sodoma férfiai körülvevék 
a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig. És szólíták Lótot, mondván néki: hol vannak a 
férfiak, akik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket." Tudjuk mi 
történt itt, és a város lakosai haragudtak. 9. vers: „azok pedig mondának: eredj el innen. Ismét 
mondának: ez egy maga nálunk jövevény s ő szabja a törvényt? Majd gonoszbúl cselekszünk veled, 
hogy nem azokkal. És reá rohanának a férfiúra, Lótra, felette igen és azon valának, hogy betörik az 
ajtót.” Ez az ember mint jövevény lakott közöttük. Tehát a körülöttünk levő emberek látják, hogy 
idegenek és vándorok vagyunk-e. Lehet, hogy a szavainkban azok vagyunk, de a tetteinkkel nem azt 
mutatjuk. 

Nézzétek, mit mond a Jelenések 12,17-ben az ige: „megharaguvék azért a sárkány az asszonyra, 
és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak 
megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.” Kik ezek az emberek? Mert a 12. fejezet 
egy nagyon fontos fejezet a Bibliában, mert arról a maradékról szól, akik, amikor az Úr eljön, készen 
lesznek arra, hogy találkozzanak Ővele. Mi ezek közé kellene, hogy tartozzunk. És miután ez a maradék 
felvitetett, azt mondja a 17. vers: „megharaguvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy 
hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala 
a Jézus bizonyságtétele.” A Jelenések könyvében végig jelen van - úgy, ahogy az ószövetségi 
rendszerben is volt, amikor állt a gyülekezeti sátor -, három nagyon fontos szakasz: a zsenge 
begyűjtése, az aratás, majd a tarlón még megmaradt kalászok összegyűjtése. 

A zsenge, amiről a 12. fejezet beszél, az a maradék, akik eljutottak Isten királyiszékéhez. Akik 
azután a 17. vers szerint életben maradtak, ők azok, akik a Jelenések 15,2-ben vannak: „és láték 
úgymint üvegtengert, tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és 
bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az 
Istennek hárfái.” És ezek énekelték a Mózes énekét, nem azok, akik a 12. fejezetben vannak, mert ők 
már fevitettek. És nézzétek mi történt a Jelenések 11,15. vers szerint: „a hetedik angyal is trombitála 
és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják vala: e világnak országai a mi Urunkéi és az 
ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik.” És akkor teljesedett be az, amiért mi most 
imádkozunk, mikor azt mondjuk: jöjjön el a te országod. Akkor jön el a földre.  

Jelenések 11,16-18. versek: „és a huszonnégy Vén, aki az Isten előtt ül az ő királyiszékeiben, 
esék az ő orcájára és imádá az Istent, ezt mondván: hálát adunk néked Uram, mindenható Isten, aki 
vagy és aki valál és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országodat 
elkezdetted. És megharagudtak a pogányok…” De nem magukra haragudtak meg, hanem Istenre. És 
Isten éppen úgy, mint most is, hallgat, és nem mond semmit. Ha szitkozódsz, Isten nem szól semmit. 
De eljön az idő, és ez akkor jön el, amikor a hét kehely készen áll, hogy Isten haragja kitöltessék a 
pogányokra, és akkor valósul meg, hogy: megharagudtak a pogányok és eljött az Úr haragja. 

Tehát, eljön az az idő, amikor mindenki, aki az Úré, felvitetik a levegőégbe, ahol Krisztus 
ítélőszéke lesz. Mi abban a tekintetben, hogy a pokolba vagy a mennybe megyünk-e, soha nem leszünk 
megítélve, mert hittünk az Úrban. Miután hitre jutottunk az Úr Jézusban, ez az ítélet már nem létezik. 
De közülünk mindenki meg lesz ítélve Krisztus ítélőszéke előtt abban a tekintetben, hogy mi lyen 
jutalmat kapjunk azért, amit tettünk. De nagyon érdekes ez a dolog, amikor azt mondom: amit tettünk.  

Mert a Filippi 2-ben ezt olvassuk, 12-13. versekben: „annakokáért, szerelmeseim, amiképen 
mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább 



az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket, mert Isten az, aki 
munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.” Tehát ez nagyon érdekes, mert itt 
nem arról van szó, hogy te teszel valamit. Te csak azt teheted, amit Ő már elvégzett benned. Ha Ő nem 
munkálkodott benned, akkor mindaz, amit teszel, semmi. Tehetsz jó dolgokat.  

Elmondok egy esetet. Mikor Margittán laktam, volt egy család, akinek nagyon sok panasza és 
elégedetlensége volt velem szemben. Egy napon el is döntöttem magamban, hogy elmegyek hozzájuk, 
hogy beszélgessek velük. Beszélgettünk, de nem volt jó. Tudjátok miért? Mert Isten először bennem 
kell, hogy munkálkodjon. És mikor Ő munkálkodik benned, akkor kész vagy bármit megtenni. Ha nem 
munkálkodik először benned, akkor nehéz. Először benned, aztán kifelé, mások felé. Tehát, Isten 
munkálkodik benned, aztán te mégy és megmutatod, mit munkált Ő benned. Ezek a kegyelem 
cselekedetei. Ha Ő nem munkálkodott benned, akkor te mondhatod valakinek: bocsáss meg. Zavar, 
hogy furcsán néz rám, valami biztosan nincs rendben; és odamegyek hozzá, és ezt mondom neki: ha 
valamiben tévedtem, kérlek, bocsáss meg. Testvérek, ez a nullával egyenlő. De ha az Úr munkálkodott 
az életedben, és megláttál valamit, ami nincs rendben, akkor azt mondod: Uram, kész vagyok 
megtenni, amit Te mutatsz nekem. És ha arra, amit Ő akar munkálni, azt mondom: igen, úgy van; akkor 
mehetek és munkálkodhatok mások felé. És ezek azok a cselekedetek, amiket Ő megjutalmaz. Csak azt, 
amit Ő munkált. 

Nézzétek például a Kolossé 1,28-29. verseket: „akit mi prédikálunk, intvén minden embert, és 
tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a 
Krisztus Jézusban. Amire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, mely én bennem hatalmasan 
munkálkodik.” De ha ez nincs bennem, akkor csak emberi izzadság az egész. 

Tehát Ő eljön, és akkor ott, Krisztus ítélőszéke előtt lesznek megjutalmazva ezek a cselekedetek, 
amiket Ő munkált először bennünk, és mi munkálkodtunk mások felé. Ez lesz a jutalom. Tehát Ő nem 
más gondolattal jön, hanem azért, hogy megjutalmazzon. De a kérdés ez: megérdemled a jutalmat? 
Mit tettél? Isten megfizet azért, mert újjászülettél? Ezért nem jutalmaz meg. De megjutalmaz azért, ha 
Ő munkálkodott az életedben, és végül te munkálkodtál kifelé. Ezért lesz jutalom.  

A hetedik trombita nagyon fontos helyet foglal el a Jelenések könyvében. Ahogy olvastam az 
1Korintus 15-ben is, az utolsó trombitánál fognak a levegőégben összegyűlni a szentek mind, és ott 
lesz a cselekedeteik szerinti megítélésük. A hetedik trombita alkalmával kezdik először látni az 
emberek azt, amit addig nem láttak, hogy: milyen hatalmas Krisztus. Tudjuk, hogy eddig a dolgok olyan 
fordulatot vettek, hogy Jézust úgy ismerik, mint Megváltó, de akkor az emberek kezdik meglátni, hogy 
kicsoda Ő valójában. A hetedik trombitáig az emberek nem látták ezt. A 10. fejezetben azt mondja az 
ige, 4-7. versekben: „és mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akarám írni, és az 
égből szózatot hallék, amely ezt mondá nékem: pecsételd be, amiket a hét mennydörgés szóla, és 
azokat meg ne írd. És az angyal, akit láték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az égre, és 
megesküvék arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, és a tengert és a 
benne valókat, hogy idő többé nem lészen. Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor 
trombitálni kezd, akkor elvégeztetik Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a 
prófétáknak.” 

Mi Isten titka? Isten titka elvégeztetik, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. 
Isten titka: Krisztus. Akkor a hetedik trombitánál, az emberek elkezdik meglátni kicsoda Krisztus. Ez 
forradalmi változás lesz. Most Ő egy Jézus, egy Megváltó, egy Bárány, aki megáldoztatott a mi 
bűneinkért, és nem érezzük elkötelezve magunkat, hogy átadjuk az életünket Neki. De akkor, a hetedik 
trombitánál, a dolgok nagyon nagy fordulatot vesznek. Az emberek kezdik meglátni, hogy 
tulajdonképpen kicsoda Ő valójában. Nekünk mindezek megtörténte előtt meg kell látnunk ezt. Mert 
ha látod, hogy kicsoda Ő, akkor átadod az életedet Neki, és Ő foglalkozik veled. De ha nem láttad, hogy 



kicsoda Ő...?  
Ahogy a múltkor is mondtam: mit gondoltok, miért mondja Ő, hogy semmi felől ne aggódjatok, 

és minden gondotokat Őreá vessétek, mert Neki gondja van reátok? Az nekem is tetszik, hogy Ő 
gondot viseljen rólam, hogy ne kelljen aggódnom. Ez nagyon jó dolog. De a Biblia nem úgy van írva, 
hogy csak egy igeverset érts meg, és ne értsd meg a szövegkörnyezetet. Miért mondja Ő, hogy semmi 
felől ne aggódjunk? Hogy magunknak élhessünk? Én is szeretnék magamnak élni, és semmi felől nem 
aggódni. Lukács 21,34: „De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek 
dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap.” És ha 
én aggodalmaskodok? Mi nagyon súlyos dolognak látjuk a dobzódást [mértéktelenség, dorbézolás] és 
a részegséget, de az élet gondjai is ugyanebben a besorolásban vannak. Tehát miért ne 
aggodalmaskodjak? Azért, hogy az én szívem éber, vigyázó legyen. Nem azért, hogy egyszerűen 
magamnak éljek és tudjam, hogy milyen jó, hogy nem kell aggódnom. Nem! Mert ha én nem adom át 
az életemet Neki, akkor megpróbálhatom, hogy ne aggodalmaskodjak, de ez nem fog sikerülni. Ez csak 
akkor fog sikerülni, ha átadom az életemet Neki. Az Úr munkálkodjon az életünkben.  

Ámen.  


