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 Az Apostolok Cselekedetei 11, 11-18 verseit olvasom: "és ímé azonnal három férfi érkezék a 
házhoz, melyben valék, kik Cézáreából küldettek én hozzám. Mondá pedig nékem a Lélek [Szellem], 
hogy menjek el velük minden kételkedés nélkül. Eljöve pedig velem ez a hat atyafi is, és bemenénk 
annak az embernek házába: és elbeszélé nékünk, mimódon látta amint az angyal megálla az ő házában 
és ezt mondá néki: küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik, ő 
szólni fog hozzád olyan ígéket, melyek által megtartatol te és a te egész házadnépe. Mikor pedig én 
elkezdtem szólni, leszálla a Szent Lélek [Szellem], ő reájuk, miképen mi reánk is kezdetben. 
Megemlékezém pedig az Úrnak ama mondásáról, amint mondá: János ugyan vízzel keresztelt, ti 
azonban Szent Lélekkel [Szellemmel], fogtok megkereszteltetni. Ha tehát az Isten hasonló ajándékát 
adta nékik, mint nékünk is, kik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent 
eltilthattam volna? Ezeknek hallatára aztán megnyugovának, és dicsőíték az Istent, mondván: eszerint 
hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre!"  

Amikor az Úrhoz térünk és halljuk az evangéliumot, akkor [megtapasztaljuk azt], ahogy olvassuk 
az igében, hogy "Isten üdvözítő kegyelme minden embernek megjelent." Az evangélium jóhíre 
hirdettetik mindenhol, és akiknek van hitük és hit által elfogadják ezt a kegyelmet, azok üdvözülnek. 
Tehát az Úrral való járásunk kezdetén ez a kegyelem hittel kell, hogy párosuljon, hogy a mienk 
lehessen. Aztán hiszünk az Ő ígéreteiben, hisszük, amit Ő tett, hisszük azt, amit Ő adott, és hálával 
elfogadjuk. 

Emlékszem, mikor megtértem az Úrhoz, senki nem kellett, hogy mondja nekem, hogy dönts az 
Úr mellett, hanem egyszerűen Isten kegyelme a szívembe jött és tudtam, hogy az Övé vagyok. Nagyon 
határozott meggyőződésem volt e felől. Testvérek hívtak, hogy mondjam el, mi történt velem, és nem 
gondoltam, hogy valami meggyőző lesz, ha elmondom, mert nem történt velem semmi látványos 
dolog. Az egyetemen megkérdezték: Hogy-hogy megtértél? Beteg voltál? Nem voltam beteg. Voltak 
kellemetlenségeid, csalódásaid, bukásaid az életben? Nem voltak. De tudom, hogy egyszer csak - 
valószínű a szüleim és más testvérek imádságainak köszönhetően - ez történt velem. Tudtam belül, 
hogy valami történt és Hozzá tartozom, és nem vártam, hogy teljen az idő, hanem megtettem azokat a 
lépéseket, amelyeket tennem kellett. Tehát ez történik, amikor Isten kegyelme az életedbe jön. Ez 
természetfeletti dolog, és azokkal a személyekkel történik, akik az Úrhoz jönnek. Ez történt velem is. 

De miután a kegyelem megérintett és kegyelmet kaptunk, azután: az Ő teljességéből vettünk 
mindnyájan kegyelmet is kegyelemre. Miután kegyelmet kaptunk, a kegyelem kell, hogy végezze az ő 
munkáját bennünk. Elolvasom ezt az igeverset, és lehet, hogy elgondolkoztok ezen: 1Péter 4, 10: "ki-ki 
amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének 
jó sáfárai." Isten sokféle kegyelmének sáfárai. Valaki azt mondta: minden kegyelemből van. Igen, 
minden kegyelemből van, de ne feledjük, mindenkinek van felelőssége is, miután kegyelmet kapott. Mi 
Isten sokféle kegyelmének a sáfárai [vagyonkezelői] vagyunk. Miután az Úr odahívta a szolgáit és 
mindegyiknek adott egy gírát, Ő azt mondta nekik: kereskedjetek vele, használjátok, míg én 
visszajövök. Adok nektek egy tőkét, aminek forognia és gyarapodnia kell. Adott mindegyiknek egy gírát 



és azután elment. Ez a gíra többek között lehet a kegyelem is, amit Isten adott nekünk. Ő adott 
kegyelmet, és ha kaptuk ezt a kegyelmet Tőle, és ha a kapott kegyelem által élünk, akkor másként 
kellene élnünk, mint ahogy a legtöbb ember él. Ez a kegyelem megjelent és arra vár, hogy a 
mindennapi helyzetekben hagyd, hogy munkálkodjon az életedben, és felül tudjon emelni a 
helyzeteken. Csak imádkoznod kell és meglátnod, hogy mit akar Isten munkálni. Valamiképpen nem 
állok útjába ennek a kegyelemnek, amely munkálkodni akar az életemben? 

Sokszor olvastam ezeket az igeverseket: 2Tesszalonika 1, 11-12: "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 
kegyelméből." 

Nagyon megérintettek ezek a szavak: Jézus Krisztus neve dicsőíttessék bennünk és mi Ő benne, 
ennek a kegyelemnek a mértékében, aszerint, amit ez a kegyelem az életünkben tud munkálni. Tud 
Isten minden életben munkálkodni? Bizonyára. Tud Ő munkálkodni bennünk úgy, hogy egyre inkább 
Hozzá hasonlóak legyünk? Bizonyára tud. Pál többek között azt mondta: testvérek, én többet 
munkálkodtam, mint ti együtt, de nem én, hanem Isten bennem levő kegyelme. Ez a kegyelem 
elvégezheti az ő munkáját? Egy olyan emberből, akit nem értékelnek a társadalomban, csinálhat Ő egy 
kifinomult, érzékeny embert? Bizonyára tud - egy feltétellel: engedd, hogy a kegyelem munkálkodjon 
az életedben, és ismerd el, hogy te nem vagy képes erre. 

Ahogy hallottuk, Pál olyan ember volt, akit Isten nagyon sokat használt. De volt egy nagy 
problémája: egy tövis az ő testében, ami nagyon gyötörte őt. Teljesen normális dolog volt, hogy 
imádkozott, hogy az Úr vegye el tőle ezt, 2Korintus 12, 8-10: "ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, 
hogy távozzék el ez tőlem, és ezt mondá nékem: elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm 
erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a 
Krisztusnak ereje lakozzék én bennem. Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, 
bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtelen 
vagyok akkor vagyok erős." Igazak ezek a szavak? "Mikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős." 

1Péter 2, 18-21: "a cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nem csak a 
jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenről való 
meggyőződéséért tűr keserűséget, méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és 
arcul veretve tűrtök? De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kegyelem Istennél. Mert arra 
hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait 
kövessétek." 

Ismerjük azt a szolgát, aki a gírát beletette egy kendőbe és elrejtette a földbe. Míg meg nem 
jött a gazda, nem használta ezt a gírát, nem használta a kegyelmet, amit kapott. Élhet egy keresztény 
ebben a világban anélkül, hogy használná a kegyelmet, amit kapott? Ha úgy élsz, mint más emberek, 
ha egyáltalán nem vagy megváltozva, pedig megkaptad ezt a gírát, kegyelmet kegyelemre kaptál 
Istentől, és mégis úgy élsz, mint más emberek. Nem tudsz megbocsátani, nem tudsz szeretni. Velem is 
megtörténik például, hogy bizonyos dolgok nem tetszenek, vagyis a dolgok nem jók. De ha van a 
szívemben ilyen fenntartás valakivel szemben, tudjam azt mondani: nem értek egyet magammal, nem 
adok igazat magamnak, mert tudom, hogy az Úr tulajdonképpen másként munkálkodik, mint ahogy ez 
az én szívemben van, hogy valami nem tetszik. És sokszor azt mondom magamnak: nem értek egyet 
magamban ezzel, és nem akarok útjában állni a kegyelemnek, amely általam akar munkálkodni.  

Mert egyrészt, a kegyelem munkálkodni akar bennünk. Ezt a munkát úgy tudja elvégezni, ha a 
kegyelem elkezd bennünk munkálkodni, és végül nézzétek, mit mond az előző versekben az ige a 
2Tesszalonika 1, 9-10-ben: "akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ő 



hatalmának dicsőségétől. Amikor eljő majd, hogy megdicsőíttessék az ő szenteiben és csodáltassék 
mindazokban, akik hisznek (mivelhogy a mi tanúbizonyságunknak hitele volt ti nálatok) ama napon." 
És mindig, mikor Pál erről a nagy munkáról és a mércéről beszél, ahova el akar juttatni, akkor ezek a 
következő versek: térdre esik és azt mondja, "mivégből imádkozunk is mindenkor tiérettetek." 

Mindez nem olyan egyszerű, mert például azt mondja a 2Korintus 6,1: "mint 
együttmunkálkodók intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét." Galata 2,21: a 20. 
vers az az ismert igevers, és utána azt mondja a 21. versben: "nem törlöm el az Isten kegyelmét."  
"Erősödjél meg a Jézus Krisztusban való kegyelemben" – mondja Pál Timóteusnak a 2Tim 2,1-ben. 
Tehát testvérek, az Úr megáldott minket, és bizonyára sok testvér megtapasztalta már, ahogyan a 
kegyelem munkálkodott az életében.  

Másrészt viszont, ezt a kegyelmet nem magunknak kell megtartanunk, amely az életünkben 
munkálkodott: az Úr felemelt, bátorított, segített, többet megértek, kezdek előrehaladni, és az én 
belső szobámban örülök az Úrban, örülök annak, amit Ő munkál az életemben. Ez nem elég. Ha azt 
akarom, hogy az Ő kegyelme sokasodjon az én életemben, akkor meg kell osztanom ezt a kegyelmet a 
többi testvérrel. "A ti beszédeket kegyelemmel teljes legyen, sóval fűszerezett" - kegyelemmel tudok 
válaszolni valakinek és imádkozom, hogy ne legyek sem sértő, sem kemény, hanem kegyelmet tudjak 
mutatni másoknak.  

Annyi emberrel találkozunk. Emlékszem, hogy a 90-es években kaptam külföldről egy 
csomagot, és ahova érte kellett mennem, nagyon sokan várakoztak, és nagy zűrzavar volt. Nem úgy 
volt, mint most. Volt egy hivatalnok, aki azt sem tudta mit tegyen, hogyan segítsen. Volt ott vagy ötven 
ember is, aki sorban állt. Akik szemtelenebbek voltak, előre tolakodtak, és mindenki ideges volt. 
Mondtam én is valamit az egyik ott állónak, és ő azt válaszolta: uram, a keresztény előzékenység. Nem 
hiszem, hogy tudta, hogy én keresztény vagyok, de gondolom, hogy ahogy a főpap prófétált Jézusról, 
az az asszony is olyan szavakat használt, hogy megértsem, hogy legyek elnéző azokkal, akik előre 
tolakodtak. 

 Tehát az Úr irgalmas. De azt szeretném mondani testvérek, hogy miután a kegyelem az 
életünkbe jött, nagy felelősségünk van abban, hogy ez a kegyelem látható legyen. Ne higgyétek, hogy 
ez úgy van, hogy majd a kegyelem munkálkodik. Láthatjátok magatok körül, hogy vannak, akik 
haladnak előre a keresztény életben, és vannak, akik egy helyben maradnak, és mindenféle helyzetek 
fogva tartják őket, és nem tudnak azokból kijönni. Nem tudnak megbocsátani, ha valaki tévedett, nem 
tudnak várni, hogy az a másik ember valamit meglásson. Tehát nagyon sok dologtól függ az, hogy előre 
haladunk-e a hitéletben. Az Úr az, aki mindenféle körülményekbe helyez bennünket, és ezek a 
körülmények ilyenek, ahogy itt írja az ige: 1Péter 2, 19: "mert kegyelem az, ha valaki Istenről való 
meggyőződéséért tűr keserűséget, méltatlanul szenvedvén."  

Nem szeretnénk, hogy legyen kegyelem? A mi felfogásunk nem ilyen. Mi azt szeretnénk, hogy a 
dolgok úgy legyenek, ahogy mi gondoljuk. De nem ez történik, mert Isten kegyelmet akar adni. Hogyan 
ad Ő kegyelmet, ha a lelkiismereti meggyőződésünk miatt szenvedünk? Úgy, hogy megtanulunk 
megbocsátani, megtanulunk elfogadni, megtanuljuk szeretni a körülöttünk lévőket. A kereszténység 
nagyon gyakorlati dolog. Nem csak valamilyen elméleti dolog. Ha a mindennapi életben nem 
mutatkozik meg a valóság, akkor mi haszna? Az Úr azt akarja, hogy Ő tisztítson önmagának egy 
kiváltképen való népet, jó cselekedetre igyekezőt. A mi kiváltságunk az, hogy ma megengedjük az 
Úrnak, hogy munkálkodjon az életünkben, hogy megalázzon. Nézzétek mit mond az Úr Mózes által, 
ahol nagyon gyengéd szavakkal beszélt az Úr a népnek: 5Mózes 8,2-7: "és emlékezzél meg az egész 
útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy 
megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvalóvá legyen, mi van a te szívedben: vajon 
megtartod-e az ő parancsolatait vagy nem? És megsanyargata téged és megéheztetett, azután pedig 



enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, 
hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. 
A te ruházatod le nem kopott rólad, sem a te lábad meg nem dagadott immár negyven esztendőtől 
fogva. Gondold meg azért a te szívedben, hogy a miképen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy 
fenyít meg téged az Úr, a te Istened. És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő 
útján járj, és őt féljed. Mert az Úr, a te Istened jó földre visz be téged, bővizű patakoknak, forrásoknak, 
és mély vizeknek földére, amelyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak." 

 Ha így szólt az Úr az ő népéhez a régi időkben, mennyivel inkább szól Ő ma hozzánk, hogy 
meglássuk a körülményeket, amelyekben az élet növekedhet, és a kegyelem bővelkedhet bennünk. A 
körülmények nem lesznek mindig olyanok, ahogy mi várnánk: hogy minden rendben legyen, hogy a 
dolgok jól menjenek. Nem így lesz. De az Úr nagyon jól tudja, miért hagyott ezekben a helyzetekben, 
és miért hagyta így azokat, és mit akar munkálni. Ő egyszerűen azt akarja, hogy megrekedj, és ne tudj 
a saját erődből tovább menni. Gondoljátok, hogy valaki tud előre haladni az Úr ereje által? Bizonyára 
tud. És bármilyenek is legyenek a körülmények, ezek a helyzetek segítik őt abban, hogy előre haladjon 
és megváltozzon. Az Úr tudja, mire van szükségünk, és miután kegyelmet kaptunk, felelősek vagyunk, 
hogy ne álljunk útjában, hanem lemondjunk a régi életünkről, és ne éljünk a saját erőnk által. Ne a mi 
ambícióink által éljünk, hanem egyszerűen mindenestől az Úr kezébe tegyük saját magunkat és az 
életünket. 

Testvérek, az Úr munkálkodjon az életünkben, hogy meg tudjuk érteni, mire hívott el Ő, mit 
akar Ő velünk tenni. És imádkozom, hogy akik nem ismerik Őt, az Úr adjon hitet, hogy el tudják fogadni 
a kegyelmet, ahogy olvastuk Péterről a Kornélius házában: hogy az Úr elkezdett munkálkodni a 
Kornélius háznépe életében, és a Szellem leszállt rájuk, hittek és miután hittek, bemerítkeztek. Az Úr 
munkálkodjon az életünkben, hogy az Ő kegyelme egyre inkább gyarapodjon.    


