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Kegyelem – 3. rész
Ebben a részben választ fogsz kapni arra, hogy a kegyelem felszabadít-e a felelõsség alól és azt tehetsz amit csak akarsz, minden következmények nélkül, vagy megfontolandó mit tegyél és mit ne, mert nem vagy
törvény alatt. Amikor a kegyelmet hirdetem és nem a törvényt, sokszor ér
az a vád, hogy én felszabadítom az embereket a bûnösségük alól és
most már azt tehetnek amit akarnak, mert Isten úgysem kárhoztatja õket.
Nem! Soha nem mernék ilyent állítani, mert istenfélõ vagyok és tudom,
Isten mit vár el tõlünk. Annak ellenére azt javaslom, ne keverd össze az
Újszövetséget az Ószövetséggel, mert mi a kegyelem alatt élünk és nem
megyünk vissza a törvényekhez, mert ránk soha nem volt érvényes. Miért mennél vissza, amikor te nem zsidó létedre, soha nem is voltál alatta? Sõt, már õk sincsenek ha Jézust befogadták. Látjátok mennyire megtévesztõ sok tanítás? Nincs mit számon kérni tõled a törvény szerint, mert
nem te kaptad és nem is a keresztények. Tudjuk, hogy a törvény nem
az igazért van. Nem jó ha minden tanításra odafigyeltek, csak mert a
Bibliából idéznek. Isten elrendelte a táplálás vonalát a számotokra. Akkor
csak ott egyél. Ha elvezet máshová Isten, akkor pedig csak ott egyél. Ha
a vásárcsarnok éttermében eszel, akkor nem futsz be egy elõkelõ szálloda éttermébe is enni, mert ott is étel van. Illés példája nagyon jó erre a
Kérith pataknál. Addig maradt ott és evett, ameddig nem küldte tovább.
Tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerûen él vele. Tudjuk, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bûnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, emberölõkért.
Paráznákért, férfifertõztetõkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvõkért, és ami egyéb csak az egészséges tudománnyal
ellenkezik. 1Tim. 1:8-10.
A törvény világított rá a bûnre. A törvény vádolt. Ki az igaz? Aki már az
Úrral jár. Jézus követõje, tanítványa már nem bûnös ember, hanem fiú.
Ez nem ad okot arra, hogy bármit megtehetsz következmények nélkül.
Én azt tanítom, hogy Isten mindig a szeretet és a könyörület Istene volt
és az is marad. Akkor Isten nem bünteti a bûnt? De bizony, hogy bünteti. Kitöltötte a haragját a bûnre és keményen bánt el vele, de ez az Ószö-
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vetségben volt a zsidóság életében. Nem szerettem sokáig olvasni az
Ószövetséget, mert abban egy kemény, gyilkolásban kedvét lelõ Istent
ismertem meg, ellentétben az újszövetségivel. Számomra úgy tûnt, mintha legalább két Isten lett volna a Biblia szerint, pedig nem! – én nem értettem a kettõ közötti lényeget, ahogy sokan mások se, akik még ma is a
törvények alatt tartják Isten fiait. Akkor Isten megváltozott volna? Megváltozott a bûnnel szemben? A válaszom nem! Nem Isten változott meg,
hanem a hozzánk való viszonya lett más Jézus miatt. A bûnt gyûlöli Isten,
de a bûnöst soha nem fogja. Ez nagy különbség. A bûnnel számolt le,
amikor a Fiát feláldozta a világ bûneiért. Jézus kiitta a harag poharát, és
kifizette a halál után járó fizetséget, vagyis a bûn zsoldját. Jézus magára
vette a bûnt, majd meghalt és ezzel kifizette a zsoldot. Isten szeretetét
nem tudod kiérdemelni a cselekedeteiddel, böjtöddel, imáddal, mert Õ
egyszerûen szeret téged úgy és olyannak, amilyen vagy. Õ soha nem vádol. A szíved vádol és nem Isten. A kérdés az, mit engedsz be a szívedbe és mit nem. Mivel engeded átitatni az elmédet. Mi az, amivel keményen foglalkozol. Ha az Igével, akkor az fog átjárni, majd átformálni. Az
fogja megváltoztatni az életedet aminek nagyobb teret engedsz az elmédbe, a szívedbe. Gondolj arra, hogy egy gyilkos mire hivatkozik általában. Sok akció filmet nézett átitatta az elméjét ezzel, majd azt gondolta õ is kipróbálja. Ezzel a gyilkolási szándékkal itatta át a szívét és követte el a gyilkolást. Amikor megkérdezték miért tette, többsége azt mondja,
hogy nem tudja. Isten meg tud bocsátani egy gyilkosnak? Meg bizony.
Mivel nem a tettei viszik õt a sátán birodalmába, hanem az, hogy Jézust
nem ismeri és Jézus se õt.
Aki pedig megtagad engem az emberek elõtt, én is megtagadom
azt az én mennyei Atyám elõtt. Mát. 10:33.
Azért ennek súlya van. Az ember egész életét meghatározó kijelentés
ez. Nem hiszel Istenben? Akkor errõl fogsz beszélni. Jézus pedig addig
azt fogja mondani, ameddig te nem vagy hajlandó megvallani Õt, addig
Õ is megtagad az Atya elõtt. Azt mondja, távozz tõlem, mert nem ismerlek téged. Hiába sorolod föl, te mennyi jót tettél és teszel másokkal, mert
ez nem érdekli az Urat. Neki nem kell a te áldozatod, hanem csak Jézusé, ami a véráldozat. Tehát, ez is alátámasztja, hogy a törvény nem jó a
megigazuláshoz. Nem lehetsz a jóságoddal Isten elõtt szent és igaz.
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Az újjászületésünk nem a cselekedeteinkbõl van, mert akkor tudnánk
azzal dicsekedni: “Látod milyen jó vagyok? Nem káromkodom, nem haragszom senkire, nem bántok meg senkit, szeretek mindenkit... stb.”
Meddig? Amíg valaki rá nem lép a lábadra. Az üdvösség – vagyis Isten
elõtt szentnek és igaznak lenni – ezzel a kijelentéssel nem lehetséges.
Azt is meg kell értened, nem a gonosz cselekedeted taszít el Istentõl, hanem az, ha a véráldozatot elutasítottad. A bûn zsoldja pedig a halál és te
még ez alatt vagy Jézus vére nélkül. Ha még a bûn büntetése van rajtad,
mert nem vagy Jézusban, akkor annak ára, zsoldja van. Te akkor még a
sátánt szolgálod és õ az atyád. Csak egy urat lehet szolgálni és csak egy
urad lehet. Két Istent nem tudsz szolgálni egyszerre. Fontos megértened,
hogy az Ószövetségben kitöltötte Isten a haragját a bûnre és keményen
lépett föl a bûnnel szemben. Az Újszövetségben Jézusra töltötte ki a haragját és ezért kaptál kegyelmet. Ma már megtapasztalhatod az áldásokat, a természetét, a feltétel nélküli szeretetét. Az Ószövetség alatt nem
ismerték Jézusban a szabadságot úgy, mint mi. Az állatok vére csak elfedte a vétket egy idõre, de Jézus vére örökre eltörölte. Ez a különbség
a megváltottak életében. Minket már megmosott az áldozati vér. A bûnünk meg lett bocsátva, így nincs többé áldozat értünk Isten elõtt.
Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja
az Úr: Adom az én törvényemet az õ szíveikbe, és az õ elméjükbe
írom be azokat. Azután így szól: Az õ bûneikrõl és álnokságaikról
többé meg nem emlékezem. Ahol pedig bûnök bocsánata van, ott
nincs többé bûnért való áldozat. Zsid. 10:16-18.
A bûnbocsánatot elnyerted Jézusban, az Õ áldozata örök szövetség
Istennel. Ne gyökerezz bele a vallásba, mert az idõdet pocsékolod. Ne
hidd el, hogy ha jó leszel, akkor kivételes kegyeltje leszel Istennek és
ha rossz, akkor a pokolba végzed. Ha megtapasztalod Isten természetét, akkor nem leszel képes szándékosan vétkezni Õ ellene és a szeretet ellen. Isten Szelleme beköltözik a szívedbe és kihoz a világosságra,
hogy láss. Nélküle mi nem látnánk semmit, mert a sötétségben vesztegelnénk és ott nem sok a látnivaló. Viszont, ott is kell egy vezetõ, aki
maga a sátán. Azt is megfigyelheted, az embernek a dolgai kedvesek a
saját szemei elõtt. Isten pedig nem azt nézi amit mi. Nem a láthatókra
tekint. Ezt világosan meg kell lásd. Isten a szíveket vizsgálja, nem azt,
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amit az ember lát. Soha ne hidd el, hogy ha te jó leszel, akkor vagy csak
áldott és az Úr csak akkor szeret. Õ soha nem szûnik meg szeretni téged, mert a szerelme örökké tartó, hisz Õ maga a Szeretet. A szeretet
pedig nem rója föl a gonosz dolgokat. Ha tõled elvárja, nem tehet mást,
mert mi a követõi vagyunk. Kizárólag Jézus miatt bánik velünk így.
Õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért, de nemcsak a mienkért,
hanem az egész világért is. 1Ján. 2:2.
Engesztelõ áldozat Jézus. Lerendezte az összes vétkeinket. Kivégezte a bûnt, így Isten tökéletes szeretete áramlik feléd. Nem a személyes bûnödért mentél volna a pokolba, hanem azért, mert nem Jézus
mellett döntöttél. Aki visszautasítja Jézust, annak nincs kegyelem, amikor elhagyja a földi világot és Isten haragja száll rá.
Egy ember által jött be a világra a bûn és a bûn által a halál, és
azért a halál minden emberre elhatott, mert mindenki vétkezett.
Mert a törvényig volt bûn a világon, a bûn azonban nem számíttatik be, ha nincs törvény. Róm. 5:12-13.
Bûnös természettel születtünk bele a világba. Hallottam azt is, hogy
a kisbaba nem bûnös, majd csak akkor lesz az, amikor elõször vétkezik. Le kell lombozzam azt a tanítót, mert az Ige mást mond. Azt olvassuk, a halál nem válogat, mert minden embert érint, mert mindenki vétkezett. A bûn, Ádám által jött be a világba és ezáltal a halál, és ez minden embert elért. A bûn zsoldja – ára – mindenkié lett. Az elsõ emberpár büntetést kapott. Ez nem a törvény. Bûn volt már a törvény elõtt is,
de nem lehetett senkinek felróni, mert csak a törvény fedte fel. Abból
tudták meg mi a bûn. Pl. Ne kívánd, ne ölj, ne lopj! Viszont a halál mindenki felett uralkodott, még azokon is, akik nem engedetlenkedtek.
Isten ajándéka a kegyelem. Ma nem halnak meg azok, akik vétkeznek?
Mindenki testben meghal, de nem a vétke miatt, hanem azért, mert
még a bûn uralja a romlandó testet. Az még nincs megváltva, csak a
szellemünk, ami viszont már Jézus lakhelye, temploma, így nem kézzel
csinált templomban él már. Sõt, szent papság vagyunk.
De a Magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik, mint
a próféta mondja. ApCsel. 7:48.
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Isten bennem él Jézus Krisztus által. Tehát nem igaz, hogy a kõbõl
épült templom ma Isten háza lenne. Isten csak egy templomot építtetett
az is az Ószövetségben. A kegyelem idõszakában te vagy a templom
és a szent királyi papság is. Az öreg egyházak még ma is a lelkészeit,
papoknak hívja. Ez helytelen, mert õk nem leszármazottak, ahogy az
Ószövetségben lehettek papok, pl Ároni papság, 3Móz. 21:16-24.
Komoly szabályok voltak rá, hogy kik lehettek azok és nem a teológiai tudásuk által, hanem a kiválasztás által. Az Újszövetségben öt szolgálati ajándék van. Az apostol, a próféta, az evangélista, a pásztor és
a tanító a szentek tökéletesbítésére, hogy az igazságot megismerjék a
tanítás által. Õk kiválasztottak. Nem a teológia iskola elvégzése miatt,
hanem Isten választotta ki õket erre a szolgálatra. Õ a Mesterünk ma
is. Ebbe az iskolába járok én is, és a Szent Szellem a tanítóm.
Õ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul,
a szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus
testének építésére. Eféz. 4:11-12.
A katolikusoknál megfigyelheted, hogy még a füstölõt is használják,
pedig az is Ószövetségi elõírás volt. Akkor miért nem áldoznak évente
egy tulkot Istennek? Õk is csak bizonyos dolgokat ragadtak ki a Bibliából, ahelyett, hogy a kegyelmet ismertetnék meg a híveikkel. Ebbõl is
látszik, hogy nem a helyén vannak ott a dolgok ezen a területen sem.
Soha nem tudhatják meg a híveik, milyen jogaik vannak Krisztusban.
Ezzel elnyomás alatt tartják õket. A másik, hogy ma már mi vagyunk a
papok és Jézus a Fõpap. A hívõknek részük lett a papi munkában, szolgálatban. Az emberekhez viszik el az Igét és az Úrhoz vezetik õket. Az
Ószövetségben a fõpap dolga volt a bûnért való véráldozás. Jézus,
mint a Fõpapunk, egyetlen és csak egyszeri véráldozatával örökre eltörölte a bûneinket és ezzel kegyelmet nyertünk el Isten Királyságában.
Jézus ezzel a mondatával jelenti ki az igazságot:
Mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az Atyához, csak én általam. Ján. 14:6.
Nincs több véráldozás, nincs többé törvény, ami igazzá tenne bárkit
is, hanem csak Õ az egyetlen lehetõség az ember és az Atya között.
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Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között,
az ember Krisztus Jézus, Aki adta önmagát váltságul mindenkiért,
mint tanúbizonyság a maga idejében. Tim. 2:5-6.
Soha többé semmi nem tudja helyettesíteni ezt az áldozatot: “Mert
egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus”. Kérdés, hogy Jézus csak azok bûneiért halt meg,
akik akkor éltek kétezer évvel ezelõtt? Nem, nem csak õ értük. Az
egész világért adta önmagát. Mindenkinek van döntési lehetõsége.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta,
ha valaki hisz Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Ján. 3:16.
Ez az igazság. Ha ezt beengedi a szívébe, ennek fel kell szabadítani
minden embert a bûne alól. Nincs más feltétel mint hinni ebben, és örök
életet kap. Ez ajándék, így nem kell megdolgozni érte jósággal. Részedrõl nincs mit tenni, csak ezt elhinni. Ennyire egyszerû? Igen, ennyire, de az ember mégis tenni akar érte valamit. A bemutatott áldozat maga Jézus volt, ez soha többé nem ismétlõdik meg. Nem lehet megfeszíteni újra és újra. Nekünk pedig lehetõséget kínál fel arra, hogy elfogadjuk és Istennel éljük le az örök életünket. Megkaptuk a Szent Szellemet,
aki pünkösdkor jött be ide a fizikai világba, hogy munkálkodjon a tanítványok életében és az elveszetteket Jézushoz vigye rajtunk keresztül.
Soha nem vádol és nem ítél el senkit. Mindig Jézusra mutat, de magát
soha nem fedi fel. A munkájáról ismerjük meg. Dolgozik, akár csak a
szél, amit nem látsz, de az erejét igen.
De én az igazat mondom nektek: Jobb nektek, hogy én elmenjek,
mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vígasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. Ján. 16:7.
Ha valaki vétkezett, van szószólója Isten elõtt. Õ, Jézus. Hazament az Atyához és elküldte a Szent Szellemét, Aki nem más, mint a
Vigasztalónk, Pártfogónk. Megítéli azokat, akik nem hisznek Jézusban.
Ez az istenkáromlás és ez az egy bûn halálos, amit nem bocsát meg
Isten.

8.

www.ujteremtes.hu

Amikor eljön, megfeddi a világot bûn, igazság és ítélet tekintetében. Bûn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem. Ján. 16:8.
Kit fedd meg? Aki nem hisz Jézusban. Nézd meg, a bûnt egyes számban használja. Vajon miért? Te, több bûnrõl tudsz? El kell mondjam,
csak egy bûn létezik, a többi csak annak a gyümölcse. Az egyetlen bûn
az, amit Ádámék elkövettek. Az engedetlenség.
Krisztus váltott meg minket /zsidókat/ a törvény átkától, átokká
lett értünk, mert meg van írva: Átkozott minden, Aki fán függ, hogy
az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy
a Szellem ígéretét elnyerjük hit által. Gal. 3:13-14.
Olvasd el többször ezt az Igét, hogy megértsd. Ez is bizonyítja, te soha nem éltél a törvény alatt. Ha nem vagy zsidó, rád a törvény átka soha nem volt érvényben, mert ez csak a zsidókra vonatkozott. Viszont,
amit Ábrahámnak ígért Isten, hogy az õ magvából áldatik meg minden
nemzet és sok nép atyja lesz, ez már beteljesedett Jézusban. Az ígért
Mag: Jézus. Tehát az Ábrahám áldása már a pogányoké is az ígéret
szerint, hiszen örökösök vagyunk. Krisztus váltott meg minket zsidókat, a törvény átkától. Pál zsidó volt, azért mondja, hogy “minket” zsidókat, majd azzal folytatja: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon. Kik a pogányok? Akik nem zsidók voltak.
Abban az idõben csak zsidók és pogányok léteztek.
Egy ember által jött be a világra a bûn és a bûn által a halál, és
azért a halál minden emberre elhatott, mert mindenki vétkezett.
Mert a törvényig volt bûn a világon, a bûn azonban nem számíttatik be, ha nincs törvény. A halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, aki ama
következõnek kiábrázolása volt. Róm. 5:12-14
A halál, vagyis a büntetés ott volt. Lásd Noé idejében. Isten jelenlétében a bûn nem tud megállni. Ha Õ benned él, akkor nem vagy képes
hosszú távon Isten akarata ellen menni, mert az Ige megigazít. Helyére teszi a dolgaidat. Isten nevel, tanít, gondoskodik rólad. Ámen.

