Út a hit bizonyosságtól a szeretetbe
(Úrnapi beszéd, Faust Gyula. Elhangzott Vörösberényben 2012-09-23 napján)

Köszöntés: Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi
Urunknak megismerésében. (2Pét 1:2)
Alapige: 2Péter 1:1-9
Bibliaolvasás: Lukács 17: 1-6
Istennek Szentlelke Péter apostol idézett levelében egy csodálatos, hét gyönyörűséges
pillérre ráfűzött lánchidat, egy kiváltképpen való utat1 épít a hittől a szeretetig és a szeretettől
a Krisztus által növelt hitig. Nem ember műve ez a drágakövekből való építmény, ékszer,
hanem a Szentléleké, az ellenállhatatlan kegyelemé. A hit a kegyelmes Isten,2 ha tetszik
Szentlélek Isten ajándéka.3
Mi ennek a hitnek, azaz gyermeki bizalomnak az alapja? Az, hogy Isten, aki Krisztus
által mennyei Atyánk, örök szeretettel szeret és befogadott az ő családjába bennünket is.
Amikor Ő azt mondta neked, hogy „szeretlek”;4 elmúlhatatlan tanúk előtt mondta és az
örökkévalóságra szólóan jelentette ki. Ennek bizonyossága a testet öltött, a kereszten meghalt,
a harmadik napon feltámadat és a megdicsőülve mennybe emeltetett Krisztus. Nincs Istennek
más szeretete, csak Krisztus. Általa értjük meg, hogy Isten a mi Atyánk, megbocsátott,
megmosott, megszentelt, újjá teremtett és a gyermekeivé fogadott bennünket. Mindennek
bizonyossága Krisztus Jézus. Ezzel a visszavonhatatlan és megbánhatatlan szerelemmel szeret
az Isten! Ennek az olthatatlan szerelemnek a pecsétje volt a keresztség vize is, amivel
megkereszteltek téged. Ott van rajtad, benned ez a pecsét! Miért felejtenéd el, miért lennél
továbbra is vak a meglátásra és megérzésére?
Hit és szeretet tehát összetartóznak, nincs egyik a másik nélkül. A hitből nyitott kapu
vezet a szeretetbe. A szeretetben munkálkodó hit növeli a hitet.5 A hit a szeretet nélkül
haszontalan, semmi, céltalan és üres. A szeretet pedig nem ebből a világból való. A szeretet
Isten lényege és természete, ahogy a hit, azaz a bizalom is. Ezért mondja Pál a
filippibelieknek, hogy Krisztusban, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a
Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, továbbá az
intésnek, akkor teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon
szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén egymás iránt. Semmit
nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást
különbeknek tartván ti magatoknál. (Filippi 2, 1- 3) Mindez pontosan azt jelenti, amit Péter
apostol mond alapigénkben, hogy tudni illik ti isteni, azaz krisztus természet részesei lettetek,
ezért munkálkodjatok a hit növekedésén. Egészen konkrétan arról van szó, hogy ahol van
egymást befogadó, egymást türelmesen hordozó, egymást óvó és figyelmeztető szeretet,
bizonyos, hogy ott van a hit is a közelben. Nagyon közel van, a szívetekben és a szátokban
van.6 Pontosan ezért építsétek fel a hitet, az Istenbe vetett gyermeki bizalmat és a szeretetet.
Ez nem Péter apostol, se nem Pál apostol tanácsa, ez a Szentlélek Isten vágya és parancsa!
Isten nekünk adott szeretete az a táptalaj, amelyben meggyökerezve megértjük, hogy
mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága [az Isten jó voltának], és amely
szeretetben alapot verve megismerjük Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét,7ez
a mi üdvözítő hitünk fundamentuma.
Amikor az ember bízni tud hozzá illő társában, a keresztyén testvérében, akkor ebben
a bizalomban Jézus Krisztus jön közel az emberhez. Mindig ebbe a szeretetbe kell tudatosan
behívni Isten Fiát, Jézust, hogy Ő mennyei Atyjához és mi Atyánkhoz vigyen. Boldogok, akik
Krisztus Urunk Atyjában, mint tulajdon mennyei Atyjukban megbíznak, mert ők örömmel és
hálával tárják fel a szívüket a kegyelem örök trónusa előtt.

Péter elmondja, hogy mit vonz magához a hit és ezzel együtt azt is, hogy mit vonz,
magához a szeretet. Azt tanítja, hogy a hitetek mellé ragasszatok jó cselekedeteket, ahhoz
illesszetek tudományt, azaz Isten ismeretet, melléje pedig mértékletességet, hozzá türelmet, a
türelemhez pedig kegyességet, ahhoz pedig a testvérek iránti hajlandóságot, mindezekhez
pedig szeretetet erősítsetek.
Kedves testvéreim! Az Isten gyermekei ezen az arany hídon járnak és jutnak át ebből
az életből a mennyei életbe, a mennyei élet pedig ezen az úton jön be földi életünkbe. Mivel
ez az út oda-vissza járható, Isten erre az útra bocsátja el a mi halandó tagjainkba a tőle jövő
szeretetet, a mennyei életet.
Jó reménységünk szerint mi is ezen az úton, hídon járunk, ha csakugyan az egymás
iránti szeretet megbizonyításának8 oldalán léptünk rá és indultunk el rajta. Az Úr Jézus
Krisztusba vetett bizalomból indultunk, hogy a konfirmációban ünnepélyesen megvallott
hiten keresztül indultunk, hogy a szeretetbe érkezhessünk, a szeretetben pedig az Úr maga
növelje a hitünket. Miért nem érkezünk meg sokszor a szeretetbe? Hol kap gellert a járásunk
és térít el bennünket mennyei Atyánktól a romlottság és a kívánság?
A hit célja a soha el nem fogyó (1Kor 13:8), az örökké megmaradó (1Kor 13:13)
szeretet, mert önmagában a hit céltalan és üres. Még a hegyeket helyükből kimozdítani képes
hit is a szeretet nélkül a semmi maga.9 A szeretet pedig hit nélkül olyan, mint a szárnya
szegett madár; önmaga körül forog és szenvedve ver a porba.
Éppen ezért ma a szívetekre helyezem a mi Urunk Jézus Krisztus óhaját, kiváltképpen
való vágyát, minden értelmet felülmúló bölcs tanácsát a szeretet útjának és a hit hídjának hét
tartópillérét, melyet az Úr igéje így közvetített:
1. Ragasszunk ehhez a Jézusba vetett bizalmunk és a mi egymást befogadó szeretetünk
mellé az Isten népe és nyája iránti hajlandóságot. Milyen szép és tartalmas ez a
Károlyi által használt kifejezés. Ízleljük és érezzük meg ennek a magyar szavunknak
gyönyörűséges mélységét és magasságát: Hajlandóság!
2. Az Isten gyermekei iránti hajlandóságotok mellé forrasszunk kegyességet. A
kegyesség azt jelenti, hogy az ember Istennel jár. Táplálkozik az Úr igéjével,
imádkozik, közbenjáró könyörgésekkel, ha kell, akkor böjtölve is esedezik Isten előtt a
szeretteiért és az ellenségeiért is. Megünnepli az Úr ünnepeit. Adakozik az Isten
dicsőségére.
3. A kegyesség mellé ragasszunk tűrést. Szükségünk van arra, hogy az Úr Jézus Krisztus
türelméből vegyünk magunknak türelmet. Ahogy Ő tűr el bennünket ugyan úgy kell
mi is tűrjünk egymásnak. Ne essünk kétségbe, ha nem úgy alakulnak a dolgaink,
ahogy elképzeltük. Ne botránkozzunk meg, ha valaki, nem úgy változik, és főleg, ha
nem azonnal változik, ahogy azt mi szeretnénk.
4. A tűréshez illesszünk mértékletességet. Legyen mértéke az életünkben a munkának, a
pihenésnek, szórakozásnak, örömnek és bánatnak, sőt a félelemnek és az
aggodalomnak is, mindennek szabjunk határt.
5. A mértékletesség mellé erősen illesszetek tudományt, Istenismeretet. A szeretetben
tolmácsolt, közvetítet és tovább adott evangélium, örömhír Istennek hatalma minden
hívőnek üdvösségére, mert abban az Istennek igazsága jelentetik ki hitből hitbe,
miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él. ( Róm 1:16-17)
6. Ezt követően Péter úgy folytatja, hogy a Krisztus ismeretéhez ragasszatok minden jó
cselekedetet.
7. A jó cselekedetek mellé ragasszatok hitet, vagyis az Istenbe vetett gyermeki bizalmat.
Ez az a hit, aminek növekedést a Szentlélekkel együtt szüntelenül Krisztustól kérnünk
kell; „Növeld a mi hitünket!”10 Az Úr által növelt hit mellé ismét ragasszatok jó
cselekedeteket, ahhoz újból ragasszatok tudományt, emellé mértékletességet, ahhoz
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pedig tűrést. A tűrés mellé társuljon kegyesség, hozzá a testvérek iránti hajlandóság,
melléje pedig szeretet.
Ragasszatok, illesszetek, forrasszatok, mert ha erre szánjuk oda az életünket, akkor az
Isten erős ígérete fogja követni mindennapjainkat. Isten ígérete nem üres emberi beszéd. Az
ígéret azt mondja, hogyha mi ezeket cselekedjük, el fogjuk kerülni a romlottságot e világon,
aminek gyökere a kívánságban van. Nincs olyan ember e világon, akit ne győzött volna le a
kívánság és ez által ne rontott volna meg telhetetlenség a halálra és a kárhozatra. Milyen a
kívánság által legyőzött ember? Megütköző, hivalkodó, a Szentlélek gyümölcseit illetően
meddő és gyümölcstelen. Nincs benne jóság, szépség, szelídség, segítőkészség,
szolgálatkészség, irgalom, kegyelem, türelem, bölcsesség, Krisztus Jézus ismerete,
világosság, egyszóval szeretet, hit és élet.
Akik e világon a kívánság rabságában vannak vakká, rövidlátókká válnak és ők ebben
az állapotukban elfelejtik, hogy az Úr a saját vérével már megtisztította, sőt kiszabadította
őket a régi bűneikből. Ha valaki nem látja Krisztust és az Ő bennünket üdvözítő szerelmét, a
vakság miatt van, a vakság pedig a kívánság miatt, az pedig azért van, mert nem kerültük el.
Hogy kerülhetjük el? A Krisztus által növelt hittel!
A Krisztus által növelt hit tehát élet-halálkérdés, sőt üdvösség kérdése! Erre
figyelmeztet Péter, amikor a levelében visszaemlékszik az Úr Jézus tanítására, pontosan arra a
tanításra, amit a Lukács 17 fejezetében olvashatunk. Ott, hallva az Úr kitartásra intő beszédét,
azt kérték a tanítványok, idézem: „Uram, növeld a mi hitünket!”Miért van szükség a hit
növelésére? Azért, mert olyan nyomorúsággal látogatja meg Isten a kívánságban megromlott
világot, hogy a szenvedések miatt még a hívők is alig tartatnak meg. Péter az első levélben ezt
így fogalmazta meg: „Mert [itt] az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha
pedig először mi rajtunk [kezdődik], mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek
az Isten evangéliumának? És ha az igaz [is] alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és
bűnös?”(1Pét 4:17-18)
Isten nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közülünk, ezért kérdezzük meg, hogy
mivel növeli Krisztus a beléje vetett bizalmunkat azért, hogy megtartassunk? Azzal hogy
megtanuljuk Krisztus Urunktól, hogy a hitünk mellé jó cselekedeteket, Isten ismeretet,
mértékletességet, tűrést, kegyességet, testvérek iránti hajlandóságot és szeretet ragasszunk, ezt
követően pedig újból és újból körkörösen járjuk végig a hit szeretetbe vezető útját és a szeret
hitet növelő hídját. Nem lehet olyan élethelyzetünk, amikor ettől az úttól bármilyen okból is
eltávolodjunk, éppen ezért vizsgáljuk meg hitünket és szeretetünket!
Engedd tehát most, itt az Atya Isten szeretetének oltalmában, hogy az Isten lelke
felgerjessze benned a bizalmat, hogy általa meglásd és megismerd, hogy téged az Isten örök
szerelme teljesen megmosott, megtisztított régi bűneidből és vétkeidből szent Fia Jézus
Krisztus által. Ennek a valóságos szeretetnek és szabadításnak földi pecsétje a keresztség,
mely régtől fogva rajtunk van. Ahogy a keresztség vize kifolyt és megmosott, úgy mosta el
minden romlottságunkat Jézus Krisztus vére. Higgyed ezt, hogy örök életed legyen ez által a
szeretet által.
Kedves testvéreim! Mennyei Atyánk egy különös útra hívott el ma bennünket, arra
hogy együtt építsük föl az Úr által növelt hitet és a szeretet hídját, hogy ebben az építkezésben
legyünk egymás társai. Ha erre a szent életre szánjuk el most magunkat, Isten maga lesz a
társunk, vezetőnk, Urunk, Gazdánk és Istenünk. Krisztus Urunk személyesen fog velünk járni
a hitnek, a szeretet felé kibontakozó útján és a szeretet hitet építő, növelő hídján. Jézus
Krisztus minden nap velünk lesz, ahogy meg is ígérte. Gondoljátok meg, mi marad akkor, ha
nem hallgattok Istenre, ha nem Ő fogja betölteni testeket és lelketeket, ezt a templomot,
gyülekezetet? A romlottság, a kívánság, a vakság, ahonnan Jézus már megszabadított?
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Isten szeret, ezért az örök élet ösvényét tárta fel nektek, az áldást és a boldogságot.
Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod”(5Móz 30:19) - mondja az Úr.
Ámen.
Áldás: „Ti azért szeretteim előre tudván [ezt], őrizkedjetek, hogy az istentelenek
tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek; hanem növekedjetek a
kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki [legyen]
dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.” (2Pét 3:17-18)
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Jegyzetek:
1

1 Kor 12:31
Róm 12:3; 6.
3
A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. 1Kor 12:4;7 és 9; Ef 2:8.
4
„Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek (…).”Ézs 43:4
5
Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Róm 1:12
6
„Mert e parancsolat, amelyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs
tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk,
és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt? Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át
érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt? Sőt felette közel van
hozzád ez ige: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót:
a halált és a gonoszt.” 5Móz 30:11-15; „Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és
a halált adtam elétek, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.” 5Móz
30:19
7
A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a
szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága [az Isten jó voltának], és megismerjétek a Krisztusnak
minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Ef 3:18-19
8
„Ha annakokáért [helye van] Krisztusban az intésnek, ha [helye van] a szeretet vigasztalásának, ha [helye van]
a Lélekben való közösségnek, ha [helye van] a szívnek és könyörületességnek. Teljesítsétek be az én örömömet,
hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal
lévén; Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást
különbeknek tartván ti magatoknál.”Fil 2:1-3
9
„(…) és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig
nincsen én bennem, semmi vagyok.”1Kor 13:2
10
És mondának az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket! Luk 17:5
2
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