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Kegyelem – 2. rész
Szomorú azt tapasztalni, hogy vannak Krisztus követõi, vagyis olyan
gyülekezetek, ahol vallják az Újszövetséget, de mindig visszamennek az
Ószövetséghez és azt a keménységet tanítják a nyájjal. Utána visszajönnek az Újszövetséghez és összezavarják a tanítványokat. Ekkor egyesek
megrémülnek és elkezdenek egy vallásos formát ölteni, és minden igyekezetükkel azon vannak, hogy jók legyenek, majd hamar belefáradnak és
feladják a hívõ életüket, mert rájönnek: képtelenek jók lenni. A mások
összezavarodnak, hogy ki Isten, és ráfogják, hogy az Úr küld cunamit,
járványokat, tornádókat, szegénységet, nyomort, betegséget, földrengéseket, hogy megváltozzanak az emberek. Félreértik és egy hamis, haragos Istent mutatnak be a kegyelem idõszakában. Nem tudják, hogy Isten
nem ítéli úgy el az embereket mint az Ószövetségben. Miért mennek oda
vissza a tanítással? Mert nem találnak újszövetségi Igét rá és valamivel
meg akarják magyarázni. Nem találnak haragot Istenben az Újszövetségben, és mert nem értik, hogy Jézus elhordozta Isten haragját. Mondok
egy példát. Mózes megparancsolta, ha valakit házasságtörésen kapnak,
akkor azt kövezzék halálra. Ma mégsem teszik ezt. Miért nem? Pedig ha
visszamennek az Ószövetséghez, akkor ezt kellene tenni vele. Az a baj,
hogy kiragadnak kedvük szerinti Igéket belõle, és csak azt teszik érvényessé. Helytelen. Ha Ószövetségben élünk, akkor ma is él az összes
akkori Ige, nem csak egyes része amik szimpatikusak. Mit mondanak a
farizeusok, akik Jézus elé vitték a parázna nõt?
A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz? Ján. 8:5.
Te mit mondasz Jézus? Mi legyen ezzel a nõvel? Nos kedves Ószövetséget tanítók, ti mit mondotok erre? Mi legyen a paráznákkal? Kövezzük
halálra õket, mert Isten nem változik meg, mert Õ tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, vagy az Újszövetség szerint megkegyelmezzünk neki?
Ha megkegyelmeztek, akkor minek a kemény Ószövetségi ítélet a keresztényeknek? Ellentmondtok a saját tanításaitoknak, zavart okozva ezzel a nyájban. Én azt mondom kövessük inkább az Urat. Isten valóban
nem változik, de a hozzánk való viszonya igen. Nem kell kategorizálni az
Igét, hanem el kell kérni tõle a kijelentést. Ez az Ige is megmutatja, Isten
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kegyelmes. Jézusnak mi lett volna a dolga, ha a törvényt cselekszi meg?
Halálra kövezni? Ne feledd, Jézus az Ószövetség alatt élt amikor még érvényben volt a törvény, és rá is vonatkozott. Jézusnak halálra kellett volna köveztetnie a nõt, mert ha nem, akkor Õt kövezik halálra, mert a törvény ellen ment, így istenkáromlónak kiáltották volna ki. Ezzel szemben
mit tett az Úr? Kérdést tett fel a vádlóknak? Nem, hanem azt mondta: Aki
közületek nem bûnös, az vesse rá elõször a követ. Mit jelent ez? Azt,
hogy nem vádolta õket semmivel. Az Ige/Isten/Jézus/Szent Szellem, nem
vádol senkit. Csak akkor tegyél igát más nyakába, ha te el tudod hordozni. Ha te nem vétkeztél semmiben, csak akkor mondd másnak, hogy õ se
vétkezzen. Ez azt jelenti: akkor vess rá követ, ha rád nem lehet. Isten soha nem vétkezett, mégse kárhoztat és nem is vádol senkit. A farizeusoknak ennek hallatán, amit Jézus mondott nekik, eszükbe jutott, õk mit
tettek. Komoly bûn-listájuk lehetett, ha mind eliszkolt onnan. Tudjátok, valami azért nekem szemet szúrt. Hol volt a férfi? Egy nõ egyedül nem tud
paráználkodni. Talán a farizeusok között volt? Nem tudni, de lehet. Az biztos, hogy a saját lelkiismeretük ítélte meg õket.
Az pedig mondta: Senki, Uram! Jézus pedig mondta neki: Én
sem kárhoztatlak: menj el és többé ne vétkezz! Ján. 8:11.
Ellene ment az Isten akaratának ezzel a mondatával Jézus? “Én sem
kárhoztatlak: menj el és többé ne vétkezz!” Nem hinném, mert Jézus
mindig az Atya akaratát cselekedte. Nem hasonlott meg önmagával
Jézus, hiszen Õ maga volt az Isten. Nem is lett volna szavahihetõ többé
a tanítványok és a követõi elõtt. Õ végig egy olyan irgalmas Istent mutatott be az embereknek, aki gyógyított, halottat támasztott fel, irgalmas volt
az idegenekhez, a szamaritánusokhoz és enni adott az éhezõknek, inni
a szomjazóknak. Azt tanította, hogy Isten szereti a bûnösöket és megkegyelmez nekik. Ha most azt mondta volna, te bûnös vagy asszony és kövezzenek meg, akkor az eddigi tanítása kudarcot vallott volna azok elõtt,
akik benne hittek. Jogosan azt mondták volna az Úrra, hogy Õ se különb
a farizeusoknál, írástudóknál. A kövezéssel Jézus tönkre tette volna az
Isten munkáját. Nem mondta, hogy a nõ nem érdemli meg a kövezést és
nem mentegette a paráznaságot. Akkor mi történt? Az Újszövetség Evangéliuma szerint járt el, kegyelmet adott neki. Nem ítélte el, de nem is állt
mellé, és nem mondta azt se, hogy nem bûn amit tett, hanem kegyelmet
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adott neki. Ez az új szövetség lényege: Kegyelmet kap a bûnös. Nézzük
meg a különbséget a két szövetség között. Az Ószövetség szerint halál
járt volna neki a bûne miatt, de az Újszövetség megkegyelmezett neki. Az
Ószövetségben a félelem vitte az embereket Istenhez, az újban pedig a
szeretet. Ámen! Fantasztikus a mi szövetségünk Istennel. Akkor miért
viszik a karizmatikusok is az Ószövetségi törvények alá a vétkezõket?
Mert nem értik az Újszövetség lényegét. Nem találnak rá ítéletet és akkor gyorsan keresnek hamisan és megtévesztõen, ahelyett, hogy õk is
megkegyelmeznének. Inkább törvényszéket ülnek és ítélkeznek, ahelyett, hogy elengednék az adósságot, ahogy az övék is el van engedve.
Mindez pedig Istentõl van, aki minket magával megbékéltetett a
Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát.
Mert az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik az õ bûneiket, és ránk bízta a békéltetésnek Igéjét. 2Kor. 5,18-19.
Mit jelent ez nekik, amikor olvassák? Mindez pedig Istentõl van, aki
minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által. Jézus az
Újszövetség szerint megkegyelmezett, megbékéltetett Istennel. Nem rója föl neked se a bûnt, a gonoszt – akkor te se tedd mással. Ha valaki
nem érti a két szövetség közötti különbséget, az megkövezi a paráznát,
és azzal Jézus ellen megy és Õt kövezi meg. Ezzel a törvénykezõ farizeusok mellé áll. Mi már a kegyelem alatt élünk amikor az Úr azt mondja: Én sem kárhoztatlak: menj el és többé ne vétkezz! Mi van ha mégis
vétkezel? Betegség jön rád? Tönkre megy a házasságod, mert Isten le
veszi rólad a kezét? Netán Õ küldi rád, mert elvétetted? Nem, nem és
nem! Ez a sátán hazugsága. Isten ítélete Jézuson volt, megbékélt veled
és a világgal, nem tulajdonítja már neked a bûnt.
Mert a bûn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök
élet a mi Urunk Krisztus Jézusban. Róm. 6:23.
Ki vitte fel a fára a bûnt magával? Te? Nem, nem! Ha nem te, akkor ki?
Jézus volt. Meghalt, és kifizette helyetted a zsoldot, a halált. Ha a vér téged már megmosott, akkor nincs a bûn zsoldja elkérve tõled. Ne menj
vissza a törvény alá, mert Isten megkegyelmezett. Ajándékba kaptad
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tõle. Nem kell fizetned érte jósággal sem. Áldozni csak hálával lehet érte. Sõt, már rád is bízta a békéltetés Igéjét. Neked azt kell tenned, hogy
elmondod másoknak is a békéltetés Igéjét, hogy Jézus mit jelent és mit
tett, és ne tulajdonítsd az embereknek a bûnt, mert Isten se teszi. Békélj
meg azzal is, hogy te semmit nem tehetsz magadért és másért sem cselekedettel. Ez az igazság, és szabaddá kell tegyen. Errõl szól Isten igazsága, tanítása.
Ha valaki helytelenül mutatja be Istent, az hamis képet fog alkotni róla. Istennek egy igazi természete van, az pedig a szeretet. A szeretet
nem gyûlöl, nem hamis, nem kiszámíthatatlan. El kell dönteni, Isten
most Ószövetségben tart minket, vagy az Újszövetségben, ahol megkegyelmezett nekünk? Szabaddá kell válnod a bûntõl és az önvádtól, mert
nem vagy törvény alatt. A törvény csak addig tartott, amíg Jézus el nem
jött. Nem vagy bûnös ha Jézus benned él! Ha nem él benned akkor igen,
és a halálba tartasz. Ismétlem újra és újra: Az Újszövetség a kegyelem
szövetsége. Ha ezt nem érted, akkor az egész üzenet lényegét nem érted, de Jézus váltságmûvét se! Ami pedig azt jelenti, nem azt kapod,
amit megérdemelsz. Nem érdemeljük meg, de a szeretetébõl megadta.
Azt jelenti, nem rója fel a gonosz dolgainkat, nem aszerint bánik velünk,
ahogy élünk. Ez az új szövetség lényege. Sajnálatos módon, a nagy
többsége a keresztényeknek egy mérges Istent mutat be. Nézzük meg
a következõ Igét, ami bebizonyítja, hogy nincs kárhoztatása annak, aki
Krisztusban van.
Nincsen már semmi kárhoztatása azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.
Róm. 8:1.
Nem kárhoztathat senki, ha te elfogadtad Jézust Uradnak. Senki! Érted? Senki! Mert Isten se teszi. Mert Õ se teheti már. Miért nem? Mert
nem megy a beszéde és a Fia ellen. Isten nem hazudik. Ez azt jelenti,
azt tehetek amit akarok, mert nem kárhoztathat Isten és senki? Nem,
nem azt jelenti ez az Ige. Nem szabadít fel a bûnös életre, még annak
ellenére sem, amit a következõ Ige jelent ki.
Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bûn és a halál törvényétõl. Róm. 8:2.
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A törvényt bûnnek és halálnak nevezi. Jézus viszont szabaddá tett
tõle, így szellemi vagyok, a szellemi törvény alatt, ami szabaddá tett. Aki
elfogadta Jézust, az szellemi és többé már nem testi.
Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mert erõtelen volt a test
miatt, az Isten az õ Fiát elbocsátva bûn testének hasonlatosságában
és a bûnért, kárhoztatta a bûnt a testben. Róm. 8:3.
Azt olvassuk, a törvénynek lehetetlen volt, mert erõtelen volt. Mi volt lehetetlen? Az, hogy szabaddá tegyen, a bûnös test miatt. Mi nem voltunk
szentek és így a törvény hiába volt tiszta és jó, de elítélte az embert.
Arra volt jó, hogy elismerjék, szükség van Istenre, mert mi nem tudjuk
betartani, csak egyedül Õ. Ezzel elnyerte Isten igazságát és mi vele tudjuk csak betölteni a törvényt, ami nem kárhoztat már. Jézus maga mondta: Én sem kárhoztatlak! Isten nem haragszik többé az emberre.
Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az õ bûneikrõl és gonoszságaikról meg nem emlékezem. Zsid. 8:12.
Ez nem döbbent meg? Megkegyelmezett Isten és a bûneinkrõl többé
nem emlékezik meg, nem rója fel. Tehát, nem kárhoztat, nem is emlékezik meg, vagyis nem fogja felhozni soha a bûneinket. Nem ezt hallottad
eddig a tanításban? Akkor jó ha hiszel ennek az Igének, mert ez Isten beszéde és nem emberé. Nem büntet meg, mert nincs miért. Én elhiszem
és ha te is elhiszed, akkor kijössz a vallásosság alól a szabadságra. Hidd
el, te is azt hiszed idõnként, hogy megbüntet Isten amikor valamit rosszul
teszel. Nézd meg hogy bánik a bûnnel? Úgy mint az Ószövetség alatt?
Nem! Meg se emlékezik róla. Miért nem szûnik meg akkor a törvénykezés? Mert az emberek még most is aláviszik az embereket ahelyett, hogy
szabaddá tenné õket az Ige igazságával. Ha betartatják a törvényeket,
akkor az összeset be kell tartani, nem csak ami szimpatikus. Körül kell
metélni nyolc napos korban a fiúkat, halálra kell kövezni a paráznákat és
az istenkáromlókat, áldozni kell Istennek, oltárt kell építeni, pászkát ünnepelni stb. Vagy ezeket nem kell? Akkor mi dönti azt el, mit kell betartani és mit nem? Azt javaslom, meg kellene nézni a különbséget az Ó-, és
az Újszövetség között. Meg kellene érteni, most melyik alatt is élünk?
Ha az Ó alatt, akkor Jézus nem hozta el az Újszövetséget. Ha elhozta,
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akkor az alatt élünk és közünk nincs a régihez. A törvény uralma megszûnt és Isten nem veti a szemedre ha rosszat tettél. Ez a kegyelem szövetsége veled. Eltörölte a bûnödet.
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak,
ímé, újjá lett minden. 2Kor. 5:17.
Mit jelent ez? Egy teljesen új kapcsolatot Istennel. Ki változott meg?
Isten? Nem, nem Õ, hanem én és te. Nem a jóságod miatt lett ez, hanem
Jézus miatt. Most figyelj! Mi nem kövezzünk halálra a tolvajokat, paráznákat, hanem szolgálunk feléjük. Nem öljük meg õket, ahogy az Ószövetségben, hanem a kegyelmet visszük hozzájuk. Nem kárhoztatjuk õket,
mert Isten se teszi, hanem a világosságra hozzuk õket, hogy Jézust fogadják el. Elmondjuk nekik, hogy Jézus meghalt a bûneikért és többé nem
tulajdonít neki jelentõséget, ha megtér hozzá. Nem hozza fel nekik csak
jöjjenek Jézushoz és az Õ segítségével szakítani fognak a régi dolgokkal.
Kik törvénytanítók akarnak lenni, nem értik, sem amiket beszélnek, sem amiket erõsítgetnek. 1Tim. 1:7.
Mit nem értenek azok, akik törvénytanítók akarnak lenni? Amiket beszélnek és erõsítgetnek. Nem is értik, amit bizonygatnak. Azt mondják:
jónak kell lenned. Istent akarnak faragni belõled. Kérdezd meg tõlük: ti
semmi rosszat nem tesztek? Azt mondják: ha nem teszed meg ezt vagy
azt, akkor Isten megbüntet, mert mulasztási bûnt követtél el, de ha megteszed, áldott leszel. Tudnod kell, ez nem igaz! Te már Jézusban áldott
vagy! A törvény nem a hívõnek, nem az újjászületett keresztényeknek
van, hiszen mi kegyelem alatt élünk már. A törvény a törvényszegõknek
van, õk az elveszettek. Amikor azt tanítják a keresztényekkel, hogy Isten
nem áld meg mert bûn van az életedben és nem használ koszos edényeket, akkor azt kell mondjam, ez tévedés, mert Õ már nem így lát bennünket. Megmosott edények vagyunk. A saját vérével tisztított meg.
A fizikai valónk, vagyis a testünk, pedig még nem tiszta, mert ha arra
nézne Isten, hogy vétkezünk, akkor senkit nem tudna használni, még
azokat se, akik azt hirdetik, hogy te bûnös, vétkes ember vagy. Ádám és
Éva nem a bûnük miatt lett kiûzve a kertbõl. Nem éltek még ekkor törvény alatt, így nem rótta fel nekik Isten a bûnüket. Ki lettek ûzve a kertbõl, ez igaz, de vajon miért? A bûnük miatt? Nem!
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Mert a törvényig volt bûn a világon. A bûn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény. Róm. 5:13.
A bûn már volt a Mózesi Törvény elõtt, de törvény nem. Ha nincs törvény, nem lehet felelõsségre vonni senkit, ezért Isten sem számolja fel
Ádáméknak a bûnt és nem is vádolja õket. Igen, de ki lettek ûzve a bûnük miatt abból a csodás helyrõl – mondod. Ez igaz, de nem a bûnük miatt lettek kizavarva onnan, hanem egész más miatt. Nézzük meg miért.
Mondta az Úr Isten: Íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk
egy, jót és gonoszt tudva. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy
szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen: Kiküldte õt
az Úr Isten az Éden kertjébõl, hogy mûvelje a földet, amelybõl vétetett. Kiûzte az embert, és oda helyeztette az Éden kertjének keleti oldala felõl a Kerubokat és a villogó pallos lángját, hogy õrizzék az
élet fájának útját. 1Móz. 3:22-24.
Nos, miért ûzte ki õket? A bûnük miatt? Nem, hanem az élet fája miatt.
Képzeld el, ha egy vaknak, egy bénának örökké kellene élnie, akkor boldog lenne tõle? Egy ágyhoz kötött embernek, akinek nagy fájdalmai vannak, örökké kellene élnie – szeretne így örökké élni? Nem! Biztosan nem!
Tudjátok, Isten kegyelme mutatkozik meg még itt is, hogy ne tudjanak
szakítani az örök élet fájáról. A vallás azt mondja: Kegyelem által megtértünk, meg lett bocsátva a bûnünk, de még bûnösök vagyunk. Ez nem Igei
így. Nem vagy bûnös ha megtértél, mert új ember lettél, de vétkezhetsz,
elkövethetsz hibákat, mert nem lettél testben tökéletes.
Avagy megveted az õ jóságának, elnézésének és hosszútûrésének
gazdagságát, nem tudva, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? Róm. 2:4.
Nem magadtól ismered fel, hogy hibáztál, hanem Isten indít a megtérésre. Ez a szeretetének a jósága. Az ember szemei elõtt a maga tettei
igazak, ezért nem képes felismerni, hogy bûnös. Az emberek bûnös természettel születnek és ez késõbb mutatkozik meg. Nem az utóbbi a bûn,
az gyümölcs, hanem az ember természetében van már benne amikor
megszületik. A bûnös természet vesz rá, hogy elkövessük a bûnt.

