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ALAPTANÍTÁSOK 
Kegyelem hit által - Azért hitbıl, hogy kegyelembıl legyen 

 
A kegyelmet úgy lehetne meghatározni, hogy: az Isten hajlandósága, készsége, jóakarata a mi 

irányunkba hit által.  
Vannak dolgok, amelyeket Isten nem tud a számunkra megtenni, hacsak nem vagyunk hitben. 

Egyetlen úton tudod csak megkapni ezeket Istentıl: hit által.  
Az egyik ilyen dolog, hogy nem kaphatsz például üdvösséget, Isten kegyelme nélkül.  
Szeretnénk tehát ma egy másik megközelítésbıl a hitrıl tanítni. Isten kegyelmérıl fogunk 

tanítani, és a kegyelem ajándékáról.  
 
Zsidó 11:6 
„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy İ 

létezik és megjutalmazza azokat, akik İt szorgalmasan keresik.” 
 
Látjátok tehát, hogy miért nem lehet Istennek tetszeni hit nélkül? Mert Istennek nem lehet 

tetszeni, ha nem lépsz be azokba az áldásokba, amit adni akar.  
Ezeket már Isten megszerezte a számunkra. Bıségesen gondoskodott rólunk már - de hit nélkül 

lehetetlenség oda belépni! Vannak dolgok, amelyeket Isten elkészített a számunkra, de hit nélkül 
lehetetlen oda belépni. 

Az egyik ilyen csodálatos áldás az üdvösség. Egy másik a gyógyulás, megszabadítás, biztonság. 
Isten tehát bıségesen gondoskodott az üdvösségünkrıl, a megváltásunkról - nekünk csak el kell 
vennünk.  

Jézus Krisztus vált az áldozattá, Isten Bárányává miértünk, hogy megváltsa az emberiséget, hogy 
magára vegye a világ bőneit.  

Hacsak ezt nem hiszed, akkor nem tudod ezt a gondoskodást megszerezni a magad számára.  
Isten ezt már mind elkészítette a számunkra hit által. Ha nem lépsz be oda, akkor az olyan, 

mintha a számodra soha nem is történt volna meg.  
Ezek a dolgok nem fognak megtörténni veled az életben csak azért, mert a Bibliában le van írva!  
Isten akarata a számunkra, hogy megváltást nyerjünk? Az van az Igében, hogy az İ akarata az, 

hogy senki el ne vesszen!  
Ennek ellenére fog úgy közelíteni téged Isten, mint ahogy annak idején Saulust? Tehát mint egy 

hatalmas villámcsapást az égbıl, Isten ereje le fog súlytani az égbıl, hogy üdvözülj? Ez Saulus 
esetében történt meg. Saulus szíve mindig is tiszta volt Isten elıtt.  

Tehát ezek a dolgok nem fognak megtörténni veled csak azért, mert az ott le van írva a 
Bibliában.  

Annak ellenére, hogy Isten akarata az, hogy senki el ne vesszen, ennek ellenére vannak emberek, 
akik a pokolba kerülnek, mert nincs üdvösségük? Nagyon sokan kerülnek oda!  

Tehát az üdvösség csak azért nem fog kiáradni mindenkire, mert Isten ezt már megszerezte! Az 
emberek nem fognak megszabadulni a bőneiktıl csak azért, mert Jézus Krisztus már ezt megszerezte 
a számunkra. 

Pedig Jézus Krisztus megfizette érte az árat. Súlyos árat fizetett érte! De mint látjátok: „hit 
nélkül lehetetlen Istenek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy İ létezik.” Jelen idıben – 
tehát: İ létezik! „És megjutalmazza azokat, akik İt keresik!” 

Nem mondja tehát az Ige, hogy Isten az, aki lerombolja ıket, vagy İ lenne az, aki a 
megpróbáltatásokat és küzdelmeket küldi az emberre! Az én Bibliám azt mondja, hogy: 
„megjutalmazza azokat!”  

Ennek ellenére nagyon sokan hiszik azt, hogy Isten az, aki kikészíti számunkra ezeket a 
megpróbáltatásokat.  

Ezeknek az embereknek el kellene olvasniuk János 10:10-et. Ezt az Igét hívják különben a 
Biblia vízválasztójának.  
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János 10:10 
„A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy 

életük legyen, és bıvölködjenek.” 
 
Tehát a bıséges élet, az élet, az nem megpróbáltatás és nem küzdelem.  
Sokszor a keresztények arra utalnak, hogy: igen ám, de a zsidóknak milyen megtapasztalást 

kellett átélniük a pusztaságban.  
Isten soha nem tervezte az İ zsidó gyermekei számára, hogy abban a pusztaságban 40 évig 

szenvedjenek! 
 Vannak keresztény testvérek, akik erre azt felelik, hogy: igen ám, de ott tanulhatsz valamit kint 

a pusztaságban.  
Megtanulhatsz valamit, bizony megtanulhatod. Maradj távol tıle, minél távolabb tıle!  
Van, aki erre azt válaszolja: igen ám, de ott aztán jól megerısödsz!  
Nézd meg, mi van leírva az Igében! Mi történt ott Izrael gyermekeivel a pusztaságban? 

Mindannyian meghaltak! Ha túl sokáig ott kint maradsz, te is meghalsz!  
Tehát Istennek nem az volt az akarata, hogy az İ gyermekei, Izrael gyermekei kint a 

pusztaságban 40 évig kóvályogjanak.  
Miért voltak ott kint mégis? Mert engedetlenek voltak Istennek!  
Mindannyian kétkedtek Isten Igéjében, kivéve két embert, Józsuét és Kálebet! İk ketten voltak 

azok, akik a megvallásaikban hitben kitartottak 40 éven keresztül. İk azt mondták, hogy: mi igenis 
képesek vagyunk megszerezni azt a földet!  

Tehát ık kitartottak amellett - az összes kétkedı és hitetlenkedı mellettük meghalt a 40 év alatt.  
A pusztaság megtapasztalása és élménye minden kétkedıt és hitetlenkedıt meg fog ölni!  
Ki lehet viszont jönni onnan, nem kell ott maradni 40 évig, és nem kell ott meghalni!  
Az ördög nem úgy tervezi, hogy kijössz onnan. Az ördög úgy tervezi, hogy ott maradsz, és ott 

meg is halsz. De Isten az, aki ki akar vezetni, és most azonnal ki akar vezetni!  
 
Zsidó 11:1 
„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való 

meggyızıdés.” 
 
Tehát a ti hitetek az egy alapvetıen meghatározó dolog. A nem látott dolgoknak az alapja.  
Ennek ellenére azt mondják az emberek: majd akkor hiszem, ha látom.  
A Biblia pedig azt mondja, hogy: ha hiszed, akkor fogod látni majd!  
A hit mindig elıre lát, és elıre tudja a dolgokat. A hit szemei mindig keresztüllátnak a legsőrőbb 

viharon is, és látják a választ, a megoldást. A hit mindig jó, pozitív jelentéssel tér vissza.  
Tehát ha tudod már, még ha viharban vagy is, hogy hogyan fogsz kijönni – teljesen mindegy, 

hogy milyen viharon kell átmenned.  
A hit a reménylett dolgok valósága. 
Milyen dolgoknak a valósága?  
Azoknak a reménylett dolgoknak, amelyeket Isten már megszerzett, és ezért reménykedhetünk 

benne, ezért reméljük - mert ezeket a dolgokat Isten már odaadta nekünk, Jézus Krisztuson keresztül 
megszerezte nekünk.  

Azok a keresztények, akik azt hiszik, hogy amikor hitrıl beszélünk, akkor átléphetünk a ló túlsó 
oldalára, és kirabolhatjuk Istent a bıségébıl, vagy esetleg olyan dolgokért imádkozunk, amelyekért 
nem kellene – de mi csak azokról a dolgokról beszélünk, amelyek benne vannak az ígéretben. Isten 
ígéreteirıl.  

Ehhez, hogy ezt elérd, a sugárút maga a hit. Az Igében az van írva, hogy ez a hit, amelyrıl 
beszélünk, ez teremtette a világot is. 
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Zsidó 11:3 
„Hit által értjük meg , hogy a világ Isten Igéje (Rhema) által teremtetett, hogy ami látható, a 

láthatatlanból állott elı.” 
 
Ez az a lényeg, ami nem látható.  
Ha megnézitek Mózes elsı könyvét, úgy emlékszem 11x szerepel, hogy: mondta Isten - és 

amikor hittel mondod ki, ez egy szellemi erı. Isten Igéjébıl jön ez az erı. A hit Istenben, az pedig az 
Igéjének a hallásából származik.  

Azt lehetne tehát mondani, hogy Isten Igéje hittel van telítve. Tehát ha én az Igével vagyok 
teljes, vagyis telítve vagyok az Igével, akkor telítve vagyok a hittel is.  

Ha viszont nincs hitem, akkor nincs bennem az Isten Igéje.  
Ha viszont teljes vagyok Isten Igéjével, akkor teljes vagyok az isteni hittel.  
Vagyis akkor nem kell aggodalmaskodni a hit miatt, hanem egyszerően töltsd meg magad Isten 

Igéjével!  
 
Efezus 2:8 
„Mert kegyelembıl tartattatok meg, hit által ; és ez nem tıletek van: Isten ajándéka ez;” 
 
Nagyon fontos megfigyelni ebben az Igében, és megérteni, hogy a kegyelem az, ami megtart 

téged.  
Hogyan lépsz be oda? A hit útján lépsz be oda! Tehát a hit által tudod elfogadni azt a kegyelmet, 

amely megtart téged.  
Még egyszer tehát: hit által tudsz belépni abba a kegyelembe, amely üdvösséget hoz a számodra.  
Úgy hiszem, hogy a gyülekezeti test egésze nem látja tisztán, amit itt Pál mondani akar. Tehát: 

hit által vagy képes megszerezni azt a kegyelmet, amellyel Isten meg tud téged tartani. Azt a 
kegyelmet, ami által újjá tudsz születni.  

Természetesen van a Bibliában úgynevezett a ’hitnek ajándéka’, mint ajándék, de az egy 
szolgálati ajándék – nem errıl van itt szó! Tehát én úgy hiszem, hogy itt, ebben az Igében az ajándék 
nem a hitre vonatkozik – bár a hit is Istentıl van, és ezért ajándék. Hanem ebben az Igeversben a 
kegyelem az, ami ajándék – ez jön Istentıl, mint ajándék. Természetesen a hit is Istentıl van, és Isten 
Igéjébıl jön.  

Hit nélkül lehetetlen üdvösséget kapni, de ami által megtartatsz, az a kegyelem.  
 
Efezus 3:2-10 
„Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti 

érdeketekben; Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, aszerint, amint az 
elıbb röviden megírtam, melynek olvasásából megérthetitek, hogy mi az én ismeretem a 
Krisztus titka fel ıl; Amely egyéb idıkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, 
ahogy most kijelentetett az İ szent apostolainak és prófétáinak a Szellem által: Hogy tudniillik 
a pogányok örököstársak és egyugyanazon Test tagjai és részesei az İ ígéretének a Krisztus 
Jézusban az Evangélium által. Amelynek szolgájává lettem az Isten kegyelmének ama 
ajándékából, mely adatott nékem az İ hatalma erejének munkája szerint. Nékem, minden 
szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a 
Krisztus véghetetlen gazdagságát; És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen 
rendelkezett Isten ama titok felıl, amely örök idıktıl fogva el volt rejtve az Istenben, aki 
mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által; Azért, hogy ismertté legyen most a mennybéli 
fejedelemségek és hatalmasságok elıtt a Gyülekezet által az Istennek sokféle bölcsessége.” 

 
Látjátok tehát, hogy a 7. versben a kegyelem ajándékáról, Isten kegyelmének ajándékáról ír Pál.  
Ugyanezt mondtuk az elıbb az elıbb az Efezus 2:8-ról, hogy a kegyelem ajándékáról van szó.  
Ugyanezt láthatjuk az Efezus 4:4-7-ben: 
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Efezus 4:4-7 
„Egy a Test, és egy a Szellem, mint ahogy elhivatástoknak egy reménységében hívattatok is 

el; Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki 
mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. 
Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.” 
 
Efezus 4:7 

„Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke 
szerint.” 

 
Meg lehetne kérdezni: hogyan mérjük ezt az ajándékot, ami Krisztustól osztatik? 

Mindannyiunknak odaadatott ez az ajándék.  
Nézzétek meg, mit mond a következı Ige: 

 
János 1:1 

„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.” 
 
Jézus volt maga az Ige, Jézus pedig Isten Igéje volt itt élı húsban, itt a földön. Ez az Ige képes 

volt arra, hogy mindannyiunk minden szükségét beöltse.  
Jézus Krisztus annak idején be tudta tölteni mind a 12 apostolának minden szükségét, plusz még 

a 72 másik apostolának.  
Egyik nap azt mondja Jézus a tanítványainak: „jobb néktek, ha én elmegyek!”  
Mirıl beszélt Jézus? Arról beszélt Jézus, hogy a tanítványok most már visszamehetnek halászni? 

Jézus arra utalt, hogy ha İ elmegy, akkor a Szent Szellem jön, és İ fogja végezni a munkát.  
De abban az idıben Jézus Krisztus volt az ellátottság teljessége itt a földön. Jézus Krisztus volt 

Isten Igéje, amely testben megnyilvánult.  
 
Zsoltárok 107:20 
„Kibocsátá az İ Igéjét és meggyógyítá ıket, és megmenté ıket a pusztulástól.” 
 
Ahogy ez az angolban szól: „Elküldte a szavát! Elküldte a szavát, és meggyógyította ıket, és 

megszabadította ıket.” 
Ahogy tehát Isten tekint erre: ez már egy bevégeztetett tény. Vagyis Isten gondolataiban ez már 

mind bevégeztetett. Bevégeztetett, mert Jézus Krisztus hústestté lett, és elvégezte a munkát.  
Jézus Krisztus tehát Isten Igéje, Isten szava volt hústestben. Minden szükségünket betöltötte. 

Meggyógyította a betegeket, feltámasztotta a halottakat, és megmutatta a számunkra, hogy mire 
képes Isten Igéje. Egy olyan csont, hús és vér testben, amilyen a tiéd is, itt a földön.  

Szó szerint mondhatnánk, hogy szétrombolta az ördög munkáját. Azért, mert Isten elküldte a 
szavát, meggyógyította ıket, és megszabadította ıket. İket! Minket is! A mi bajainkból is kimentett!  

Tehát Isten gondolataiban és Isten Igéjében ez egy bevégeztetett dolog.  
A mi részünkrıl kérdéses a dolog, hogy mi beléptünk-e már ebbe az áldásba, abba az áldásba, 

amit Isten már elkészített a számunkra a hit által?  
Hinni kell ahhoz, hogy belekerülhess abba az áldásba! Ez a hit honnan jön? Az Ige hallásából és 

újrahallásából. Mert Isten Igéje hittel teli.  
Ha van egy vödör vized, és akarsz valakire vizet önteni, ez csak úgy lehetséges, ha a vödörben 

van víz.  
Ugyanez a helyzet az Igével. Az Igében hitnek kell lenni ahhoz, hogy te az Igébıl hitet nyerhess. 

Mondja az Ige, hogy ahhoz, hogy az Igében lévı hitet megkaphasd, hallgatnod kell az Igét.  
És hogy mérni tudd a hit mértékét, amennyi benned van, azt úgy tudod mérni, hogy mennyi 

mennyiségő Ige van benned!  
Tehát sokan mondják, hogy az üdvösség az a mai napra is megadatott a számunkra. Felfedezik 

azt is, hogy a megbocsátás is a számunkra van.  
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Az igazság az, hogy Budapesten a legrosszabbnak tartott bőnös ember számára is jár az 
üdvösség.  

Miért? Azért, mert ott van Isten kegyelme. A kegyelem ajándéka miatt jár neki - mert Isten 
akarata az, hogy senki el ne vesszen!  

Tehát még egyszer, hogy lehet megfogalmazni Isten kegyelmét: Isten kegyelme jeleni az İ 
hajlandóságát, készségét, és jóakaratát, hogy az İ erejét és hatalmát a te javadra fordítsa. És az, 
ahogy te beléphetsz ebbe az ellátottságba, az a hit sugárútja.  

Vannak tehát bőnös emberek, akik hallgatják az Igét az üdvösségrıl, elfogadják ezt az Igét az 
üdvösségrıl, és a szívükben megfogan, és létrehozza az üdvösséget a szívükben. Mert az Ige alapján 
cselekedtek.  

Az Ige azt mondja: bárki kéri Istentıl az üdvösséget, Isten nem küldi el, Isten elfogadja. 
„Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik.”   
Azért tudniillik, mert Jézus Krisztus vére elegendı volt Isten szemében. Mindenkit tisztára mos.  
 
Jelenések 3:20 
„Ímé , az ajtó elıtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, 

bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ı énvelem.” 
 
Tehát ha a bőnös szívében hitet kap az üdvösség Igéjére, az Ige megfogan benne, és megkapja az 

üdvösségét. Lehet, hogy összesen ennyit hallott az életében, és ha összesen ennyit hallott, ennyi volt 
az ismerete, ezt tudta elfogadni, ebbe az áldásba tudott belépni.  

De lehet, hogy nem tudott soha életében a gyógyulásról. Lehet, hogy soha nem tudta életében, 
hogy az Isten az ı oldalán áll. Lehet, hogy éppen azt hallotta, hogy Isten küld bizony betegségeket az 
emberek számára, azért, hogy tökéletesebbekké tudjatok válni a betegségek által. És ha valaki ezt 
hallja sokat, ebben fog hinni.  

Mi történt ezzel az illetıvel? Az üdvösséget el tudta fogadni, de a gyógyulásról nem kapott Igét a 
szívébe. Ezért nincs hit a szívében a gyógyulásra, azért, mert nem hallott róla.  

Tehát nem lehet több hitetek, mint amekkora ismeretetek van az Igébıl.  
A hit hallásból van. Ha nem hallottad az Igét, akkor nem lehet benne hited.  
Ha nem hallottad az Igét a gyógyulással kapcsolatban, akkor nem lehet hited abban, hogy te 

abból a betegségbıl meggyógyulsz, nem lehet hited abban, hogy Isten azt akarja, hogy meggyógyulj. 
Ennek ellenére az üdvösségrıl ott lehet az Ige szívedben, és ott vagy az úton a mennyország felé.  

Mi történt tehát? Belekerültél a hitnek abba mértékébe, amit Isten adott neked. Isten neked adta 
az Igéjének a teljességét.  

Amikor újjászülettél, akkor az Ige alapján cselekedtél.  
A Bibliában olvashatjátok, hogy Isten minden ígérete igenné és ámenné vált İbenne. Ez tehát azt 

jelenti, hogy: igen. Azt jelenti, hogy: igen, és ámen – vagyis úgy legyen.  
Isten mindannyiunk számára odaadta a hitnek a mértékét.  
Tudjátok mi a hitnek a mértéke? A hit mértéke Isten Igéje.  Ha ezt a mértéket magadhoz veszed, 

elkezded magadhoz venni, és elkezded gyakorlatozni ezt a hitedet, annyit veszel magadhoz, 
amennyit csak akarsz.  

Amikor a hitedet gyakoroltad az üdvösségben, akkor megkaptad az üdvösségedet. Utána az 
üdvösségrıl elmozdulhatsz a következı lépcsıre, és egy másik területen gyakorolhatod a hitedet  

Így aztán vannak, akik a gyógyulás területén nagyon magasra fel tudják fejleszteni a hitüket, és 
amikor a sátán próbálkozik valamilyen betegséggel, hogy azt rájuk terheli, akkor egyszerően 
elküldöd: köszönöm, ezt nem. Jézus Nevében el kell menned!  

Mit tett tehát az illetı? Ez az ember nap mint nap hosszú évek során beépítette a szívébe Isten 
Igéjét a gyógyulásról.  

Meg kell alapozni a szívedet az Igével kapcsolatban, bele kell építeni, a szívednek részévé kell, 
hogy váljon. Ilyenkor a szellemednek részévé válik Isten Igéje. Ilyenkor az ördög nem tudja kiszedni 
belılünk azt a hitet.  
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Ez az Ige, amit oda beépítettél részévé a szívednek, ez válik az életed részévé, igazságává.  
Ez az illetı addig hallgatta az Isten Igéjét a gyógyulásról, addig és addig, amíg be nem épült a 

szívébe. Ilyenkor válik a reménylett dolgoknak valóságává a hitünk.  
Mert az a beteg ember remélte a gyógyulást.  
A gyógyulás ígérete - pontosabban nem is ígérete, hanem ténye -, benne van a Bibliában. A hit 

pedig a valósága a reménylett dolgoknak, a nem látott dolgoknak.  
A hit ellentettje pedig a félelem.  
A hit a reménylett dolgoknak a valósága. A félelem pedig a nem kívánt dolgoknak a valóságát 

jelenti. A félelem pedig az ördög hangjának a hallgatásából származik.  
A Biblia azt mondja, hogy ha nem hiszel, akkor ez Isten Igéjében lévı hitet hatástalanná teszi.  
A Biblia azt mondja, hogy Isten igaz.  
Minél inkább, minél többször, minél sőrőbben mondod Isten Igéjét, annál nagyobb lesz a hited 

abban az Igében.  
Minél gyakrabban használod az ördög szavait, annál nagyobb félelem lesz benned, annál 

nagyobb hited lesz az ördögben. Mert a hit az ördögben - azt nevezik félelemnek.  
Minél többet beszélsz a betegségeidrıl és a gyengeségeidrıl, annál inkább megerısödik benned.  
Minél többet beszélsz Isten áldásairól, Isten Igéjérıl, annál inkább megerısödik benned.  
Teljesen lehetetlen, bárki is legyen az, hogy teljes egészségben éljen, ha betegségeket beszél.  
Teljesen lehetetlenség gazdagságban élni akkor, ha valaki a szegénység szavait mondja.  
Azt, amit a leggyakrabban mondasz hittel, azt fogod megkapni az életedben. Mert a hit halásból 

van, és ez a hallás alapozza meg a szívedben lévı hitet.  
 
2Péter 1:1-2 
„Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlı drága 

hitet nyertek a mi Istenünk, és Üdvözítınk: Jézus Krisztus megigazítása által, kegyelem és 
békesség adassék néktek bıségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerése 
által.” 

 
Tehát látjátok: kegyelem és békesség bıségesen adatik nekünk.  
Pál az összes levelét ezzel nyitja: „kegyelem és békesség adassék néktek.”  
Kivétel ez alól az egyetlen levél, a zsidókhoz írt levél.  
Miért nem nyitja Pál így a levelét a zsidókhoz írt levelében? Mert a zsidók nem fogadták el ezt 

az ismeretet, és ezért, mivel ezt az ismeretet elutasították, nem tudtak belépni abba a békességbe. 
Mert a kegyelem és a békesség Istentıl az İ megismerésén keresztül érkezik – és a zsidók ezt 
elutasították. Vagyis ık nem hitték Isten Igéjét.  

 
Róma 5:1-2 
„Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, 

Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az 
Isten dicsıségének reménységében.” 

 
A kegyelemhez egyetlen úton lehet belépni, az pedig a hit útja. Az ószövetségben a kegyelembe 

a törvény által tudtál bekerülni. A törvény Mózes által adatott, az igazság pedig Jézus Krisztus által.  
 
János 1:17 
„Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által 

lett.” 
 
Tehát a kegyelem, az igazság és a békesség Jézus Krisztus által adatott, a törvény pedig Mózes 

által jött.  
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2Péter 1:3-4 
„Mivelhogy az İ isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és 

istenfélelemre való; az İ megismerése által, aki minket a saját dicsıségével és hatalmával 
elhívott, amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket; 
hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a 
kívánságban van e világon.” 

 
Tehát ez által tudunk az isteni természet részeseivé lenni - a kegyelem által, amit kaptunk.  
Isten már mindennel ellátott minket, amire szükségünk lesz. Az İ gondolataiban ez már mind a 

miénk. Csupán a mi hitünknek a kérdése, hogy a miénk-e.  
Nézzük meg a ’kegyelem’ szavát. A kegyelem Isten hajlandósága, készsége és jóakarata az İ 

erejének a mi számunkra való megmutatására, annak ellenére, hogy mi azt nem érdemeltük meg.  
Tehát a kegyelmet úgy is meghatározhatjuk, hogy meg nem érdemelt kegyessége Istennek.  
A kegyelem azt jelenti, hogy Isten bevonja az erejét, a hatalmát a mi éltünkbe, hogy a 

problémáinkat megoldja.   
A kegyelem tehát Isten hajlandóságát, készségét és jóakaratát jelenti a mi számunkra, annak 

ellenére, hogy mi azt nem érdemeltük ki.  
Amikor megismered Istent, azáltal Isten hajlandósága megsokszorozódik a számodra, hogy 

segítsen neked.  
Isten Igéjében az áll, hogy Isten már minden ígéretére igent és áment mondott.  
Tehát Isten hajlandóságot mutat arra, hogy minden ígéretét valóra váltsa a te életedben is, és az 

İ kegyelme megsokszorozódik azáltal az életedben, ha az İ ismeretében gazdagodsz.  
Isten ül a kegyelem trónján, és azt mondja, hogy: minden ígéret beteljesedett már.  
De azok az emberek, akiknek nincs ismeretük efelıl, azok nem tudnak belépni ebbe a 

kegyelembe. Mert az egyetlen út, ahogy beléphetsz a kegyelembe, az a hit útja. Addig ezek az 
emberek nem tudnak hitet nyerni, amíg nincs ismeretük az Isten Igéjérıl.  

 
János 8:31-32 
„Monda azért Jézus a benne hívı zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, 

bizonnyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá 
tesz titeket.” 

 
Ha megismered Isten kegyelmérıl az igazságot, akkor az szabaddá tesz téged is.  
Tehát nem maga az igazság az, ami szabaddá tesz, hanem az igazság megismerése az, amely 

szabaddá tesz. 
Lehet mindenkinek egy Bibliája, amiben benne van az igazság, de a Biblia igazságának a 

szívedbe kell kerülnie. Az igazság ismeretének a szívedbe kell kerülnie.  
Amikor ezeknek az ajándékoknak az ismerete a tiéd lesz, akkor Isten jóakarata, hajlandósága 

megsokszorozódik a te számodra. És akkor tudsz belépni Isten kegyelmébe, amikor megszerzed ezt 
a tudást.  

Nem tudsz belépni ebbe a kegyelembe, hacsak nincs hited. Hitet pedig nem tudsz szerezni 
ismeret, tudás nélkül. Mert a hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéjébıl származik.  Nem abból 
származik, hogy egyszer már hallottad, hanem abból, ha folyamatosan hallod. És ez nagy-nagy 
különbséget hoz az életedbe.  

 
2Péter 1:1-2 
„Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlı drága hitet 

nyertek a mi Istenünk, és Üdvözítınk: Jézus Krisztus megigazítása által, kegyelem és békesség 
adassék néktek bıségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerése által.” 

 
Sokszorozva adassék nektek a kegyelem és békesség!  
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Ezért olyan nagyon fontos a számunkra Isten Igéjének az ismerete, hogy megértsük a szent, írott 
Igét. Ha megnyered magadnak ezt az ismeretet, ez megsokszorozza Isten készségét és jóakaratát az 
irányunkba.  

Ezért van az, hogy nem terjedhet tovább a hitünk annál, ameddig terjed az ismeretünk. Tehát 
hacsak nem tudod megszerezni ezt az ismeretet magadnak, addig nincs hited sem ezekben az 
ígéretekben, hogy valóra váljanak. Ameddig nem tudod, hogy mi az, ami az ígéretben szerepel, 
addig nem tudsz hitet sem meríteni ezekben az ígéretekben.  

Ezért látsz nagyon jó keresztényeket, akik teljes szívükbıl szeretik az Urat, de sajnos az áldás 
területeirıl lemaradtak. Talán nem képesek arra, hogy a gyógyulásukat elfogadják, mert soha nem 
tanították ıket errıl.  

Vannak, akik a gyógyulásukat el tudják fogadni, de a Szent Szellem teljességét nem tudják 
befogadni.  

De amikor megszerzed a tudást Isten Igéjével kapcsolatban, ez meg fogja sokszorozni Isten 
kegyelmét az irányodban. Mert Isten Igéjének ismerete hitet teremt a szívedben. De ha nincsen meg 
a hit a szívedben azokkal az ígéretekkel kapcsolatban, akkor nem tudod megszerezni magadnak. 

 
Róma 3:24 
„Megigazulván ingyen az İ kegyelmébıl a Krisztus Jézusban való váltság által.” 
 
A megigazulást ingyen kaptuk, az İ kegyemébıl Jézus Krisztus által.  
 
Róma 3:19 
„Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak; 

hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék.” 
 
Ebbıl a 19. Igébıl megismerhetitek, hogy a törvény alatt senki sem tudott megigazulni. 
 
Róma 3:20-25 
„Annakokáért a törvénynek cselekedeteibıl egy test sem igazul meg İelıtte: mert a bőn 

ismerete a törvény által van. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, 
amelyrıl tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták; Istennek igazsága pedig a Jézus 
Krisztusban való hit által, mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség. 
Mert mindnyájan vétkeztek, és az Isten dicsıségének szőkében vannak. Megigazulván ingyen 
az İ kegyelmébıl a Krisztus Jézusban való váltság által, Akit az Isten eleve rendelt engesztelı 
áldozatul az İ vérében, hit által, hogy megmutassa az İ igazságát, mert hosszútőrésébıl 
elnézte a korábbi idıkben elkövetett bőnöket.” 

 
Isten kegyelme, Isten jóakarata, hogy az İ erejét a te számodra, a te elınyödre tudja használni.  
Ha Isten nem vonta volna be az İ személyét a mi megváltásunkba, az ember soha nem kaphatott 

volna megváltást.  
Itt pedig az Ige elmagyarázza, hogy az ember a megigazulását hit által nyeri meg. 
 
Róma 3:26-28 
„És, hogy megmutassa az İ igazságát a mostani idıre nézve is, hogy igaz İ, amikor 

megigazítja azt, aki a Jézus hitébıl való. Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely 
törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által. Azt tartjuk tehát, hogy 
az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.” 

 
A hit által igazulunk meg a törvény cselekedetei nélkül!  
Az Ószövetség törvényei alatt a cselekedetek törvényébıl lehetett megigazulni. Ha helyes, és 

igaz dolgokat cselekedtél, akkor elnyerted a kegyelmet - de az Újszövetség alatt ez nem így áll!  
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Természetesen a jó cselekedeteinkért kapunk majd jutalmat, de a kegyelmet hit által tudjuk 
elnyerni Istentıl.  

 
Róma 3:29-30 
„Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. 

Mivelhogy egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitbıl és a körülmetéletlent hit által.” 
 
Pál itt a zsidók és a pogányok példáját használja. Mind a kettı megigazul, az egyik azért, mert 

körülmetéltetett, a másik azért, mert nincs körülmetélve.  
Az Ószövetségben a zsidók megigazultak, hogy ha körülmetéltettek - hitbıl tehát.  
Az Újszövetségben pedig a pogányok, akik nincsenek körülmetélve, hit által igazulnak meg Isten 

elıtt. Mert ık hitüket nem abba helyezik, hogy nekik körül kell, hogy metéltessenek, hanem a 
hitüket abba helyezik, hogy Jézus Krisztus igazságát megnyerték.  

Tehát az egyik hitbıl igazul meg azáltal, hogy az Ószövetség törvényeit betölti, a másik pedig, a 
pogány pedig, hit által, azáltal, hogy felismeri, hogy nem kell betöltenie a törvényeket - mert nem 
tartozunk az Ószövetség levidita törvényei alá.  

Ezt meg kell érteni! 
Az igaz ma Isten szemében a cselekedetei által nem nyer kegyelmet! 
 
Róma 3:31 
„A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sıt, inkább a törvényt 

megerısítjük.” 
 
Mit mond itt az Ige? Azok a dolgok, amelyek a törvény alatt íródtak, azok számára íródtak, akik 

a törvény alá tartoztak. Amikor az Újszövetség belép, akkor a törvény nem kötelezı. A Biblia azt is 
tanítja, hogy ha visszamész ennek ellenére a törvények alá, akkor kiestél a kegyelembıl. 

Milyen törvény tehát az, ami jelenleg érvényes? A hit törvénye.  
Az Újszövetségünk törvénye a hit törvénye. A cselekedetek törvénye volt az Ószövetség 

törvénye.  
De nem kaphatsz megváltást a cselekedeteid által. Hit által kaphatod meg a megváltásodat. Hinni 

Isten Igéjét, és az alapján cselekedni.  
Nem azért, mert jó cselekedeteket teszel, és nem azért, mert betöltöd az Ószövetség törvényeit, 

hanem Jézus Krisztusba vetett hitünk által, és az İ vérének a megváltó erejében való hited által. Ez 
vált minket szabaddá a törvény átka alól, és ez vált minket szabaddá a bőnök alól. 

 
Róma 4:13 
„Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ı magvának, hogy e 

világnak örököse lesz, hanem a hitbıl való megigazulás által.” 
 
A megigazulás, az igazság hit által van. 
 
Róma 4:14-16 
„Mert ha azok az örökösök, kik a törvénybıl valók, hiábavalóvá lett a hit, és haszontalanná 

az ígéret: Mert a törvény haragot nemz, ahol pedig nincs törvény, ott törvény ellen való 
cselekedet sincsen. Azért hitbıl, hogy kegyelembıl legyen; hogy erıs legyen az ígéret az egész 
magnak; nemcsak a törvénybıl valónak, hanem az Ábrahám hitébıl valónak is, aki 
mindnyájunknak atyánk.” 

 
„Azért van hitbıl, hogy kegyelembıl legyen.”  
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Mit mond itt az Ige? Azt mondja, hogy az egyetlen út, ahogy beléphetsz Isten kegyelmébe, Isten 
jóakarata, az a hited. Nem lehetséges oda bejutni cselekedetek által!  

Ennek ellenére az emberek állandóan a jó cselekedeteket keresik, hogy ezáltal még kedvesebbek 
legyenek Isten elıtt - de elfelejtik, hogy a hit az, amely tetszik Istennek!  

Természetesen hisszük az İ Igéjét, és a hitünk az İ Igéjében az igazságunkká szolgál.  
 
Róma 5:1-2 
„Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, 

Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az 
Isten dicsıségének reménységében.” 

 
Tehát a kegyelemhez hit által jutunk el. Ez az egyetlen út, ahogy a kegyelemhez eljuthatsz!  
A hit az Újszövetség törvénye.  
 
Róma 5:15 
„De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bőneset; mert ha amaz egynek bőne miatt 

sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelembıl való ajándék, mely az egy ember Jézus 
Krisztus által van, sokkal inkább kiáradt sokakra.”  
 

Tehát a meghalás folyamata Jézus Krisztus által megfordult, az ingyen kegyelmi ajándék által.  
 
Róma 5:16-17 
„És az ajándék sem úgy van, mint az egy vétkezı által; mert az ítélet egy által juttat 

kárhozatra, a kegyelembıl való ajándék pedig sok bőnbıl vezet megigazulásra. Mert ha az 
egynek bőnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel inkább uralkodnak az életben 
az egy Jézus Krisztus által azok, akik bıven vették a kegyelmet, és a megigazulás ajándékát 
megragadták.” 

 
Az életben uralkodunk az egy Jézus Krisztus által, a kegyelem és az igazság ajándékának 

bıvölködésében.  
Jézus Krisztus gyülekezeti teste soha nem értette meg úgy Isten kegyelmét, ahogy Isten azt 

küldte nekünk. Mert Isten kegyelme azt jeleni, hogy az összes jóságát ránk árasztja, annak ellenére, 
hogy mi azt nem érdemeltük ki. Ahelyett hogy a halál uralkodna rajtunk, amit kiérdemeltünk, Isten 
kegyelme uralkodik rajtunk.  

Tehát a szellemi élet uralkodik a szellemi halál helyett. Mert az İ igazságát kaptuk meg, nem a 
mi saját igazságunkból kell megélnünk. Az İ igazságát kaptuk meg Jézus Krisztus által. 

 
1János 1:9 
„Ha megvalljuk b őneinket, hő és igaz, hogy megbocsássa bőneinket és megtisztítson minket 

minden hamisságtól.” 
 
Tehát Isten kegyelmébe úgy lehet belépni, hogy ha hiszed az Igét, amit Isten errıl mond.  
Ha a keresztény megvallja a bőneit, megbocsátást nyer.  
Mi köze ennek ahhoz, hogy te hogy érzed? Semmi köze az érzéseinkhez! Hitben igazultunk meg. 

Hinni kell, amit az Ige mond errıl. Ha megvallod a bőneidet, a bőneid eltöröltettek.  
 
Róma 5:17-20 
„Mert ha az egynek bőnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel inkább 

uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik bıven vették a kegyelmet, és a 
megigazulás ajándékát megragadták.  
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Bizonyára azért, miképpen egynek bőnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: 
azonképpen egynek megigazító munkája által minden emberre elhatott az életet adó 
megigazulás. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bőnösökké lettek, 
azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lettek.  

A törvény pedig bejött, hogy a bőn megsokasodjék; de ahol megsokasodik a bőn, ott a 
kegyelem sokkal inkább bıvölködik:” 

 
Isten azért hozta be a törvényt, mert látta Isten, hogy az embereknek segítségre van szükségük. 

De Isten parancsolatait saját erejükbıl nem tudták betartani - tehát nem volt igazságuk saját 
erejükbıl. A törvény mutatta meg az embereknek azt, hogy szükségük van egy Megváltóra. 

 
Róma 5:20a 
„A törvény pedig bejött, hogy a bőn megsokasodjék.” 
 
Ahol nincs törvény, ott nem lehet bőnrıl beszélni. Ha nincs sebességhatár, akkor nem lehet 

megtörni azt a sebességhatárt.  
 
Róma 5:20b-21 
„De ahol megsokasodik a bőn, ott a kegyelem sokkal inkább bıvölködik: Hogy miképpen 

uralkodott a bőn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék a megigazulás által az örök 
életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.” 

 
Tehát a törvény okozta a bőnt megnövekedni. Minél több törvény van érvényben, annál nagyobb 

a törvény megszegése, és a bőn is. A törvény által növekedett tehát a bőn.  
Azok a törvények nagyon jó törvények voltak. De az ember az erejébıl nem tudta betartani, ezért 

növekedett a bőn. Ezért az emberek számára szükség volt egy Megváltóra, egy Megszabadítóra.  
Ezért Isten megfordította a folyamatot. Ezért adta a kegyelmet, hogy a kegyelem növekedjék a 

bőn fölé. Minél nagyobb volt a bőn, annál nagyobb kegyelmet adott Isten, hogy a bőnt elnyelje – és 
ez teljes vereséget okozott a sátánnak.  

A sátán tehát tudott uralkodni a törvény alatt a bőn által, de most a kegyelem által nincs uralma. 
Mert a kegyelem és a megigazulás Jézus Krisztus által uralkodik. Tehát a kegyelem elnyelte a bőnt. 

Nézzünk meg további Igéket a kegyelemrıl! 
 
2Péter 3:18 
„Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak 

ismeretében. Néki legyen dicsıség, mind most, mind örökkön örökké. Ámen.” 
 
Miután az emberek megváltást nyernek, legtöbben nem növekednek a kegyelemben. De 

ebben a kegyelemben, Isten jóakaratában növekedni kell! 
 
2Timóteus 2:1 

„Te annakokáért, én fiam, erısödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben;” 
 
Galata 3:10 

„Mert akik a törvény cselekedeteibıl vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: 
Átkozott mindenki, aki meg nem marad mindazokban, amik meg vannak írva a törvény 
könyvében, hogy azokat cselekedje.” 

 
Megpróbálnak az emberek cselekedetekbıl megigazulni, ahelyett, hogy kegyelembıl tennék. 
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Galata 3:11 
„Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten elıtt , nyilvánvaló, mert az igaz 

ember hitbıl él.” 
 
Tehát cselekedetek által nem tudsz eljutni a kegyelemhez! A cselekedetek által mindig csak a 

törvény átka alatt maradsz. És ha nem tartod meg a törvény minden egyes parancsolatát, akkor 
megkapod, amit megszolgáltál. 
 
Galata 3:12-13 

„A törvény pedig nem hitbıl van, hanem amely ember cselekszi azokat, élni fog általa. 
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: 
Átkozott minden, aki fán függ:” 

 
Emlékezzünk vissza János 1:17-re! 

 
János 1:17 

„Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által 
lett.” 

 
A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által. Nem a törvény cselekedetei által!  

 


