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A bûn nem uralkodik rajtatok
Újjászülettél? Akkor nem vagy törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
Új bor, új tömlõben. A törvény mindig úgy kezdõdik, “Ha” ezt és ezt teszed, akkor ez és ez lesz veled.
5Móz. 28,1 Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden Õ parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma neked: akkor e földnek minden
népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened.
A kegyelem ingyen ajándék. Istentõl van és nem kell neki fizetség érte senkitõl. Nem tudsz tetszeni Istennek, csak egy dologban. Ha hiszel
a Fiában. Õ mindent elvégzett, nem volt szüksége rád.
Ján. 6,28-29 Ekkor azok megkérdezték: Mit csináljunk, hogy
Istennek tetszõ dolgokat tegyünk? Jézus pedig így felelt: Az az
Istennek tetszõ dolog, hogy hisztek abban, akit Õ elküldött!
Mit tegyek, hogy tetsszem Istennek? Semmit – mondja Jézus. Ne tegyél semmit érte. Higgy Jézusban. Semmi más nem kedves az Atya
elõtt. Kár fáradozni érte, az idõdet pocsékolod vele.
Gal. 3,3 Hogyan lehettek ennyire ostobák, hogy a Szent Szellemben elkezdett új életeteket most emberi erõvel akarjátok folytatni?!
Hitbõl üdvözültél és hitbõl is kell élned. Akik a kegyelem és törvény
alatt élnek, összezavarodnak és állandó bûntudatuk van, miközben
folyton arra törekednek, hogy Istennek és a környezetüknek megfeleljenek. A törvény célja az volt, hogy rájöjjenek, szükségük van Megváltóra, mert egyedül nem tudja megváltani magát senki. A törvény célja
az, hogy megmutassa a bûnt és a következményét. Ha nincs törvény,
nincs mit megszegni. Tudnod kell mi volt a törvény lényege. A törvény
egy mércét állított fel, amivel elítélte mindazokat, akik nem érték el ezt
a mércét. Vannak gyülekezetek, ahol még most is ezek a mércék vannak érvényben. Miért? Mert fogalmuk nincs mi az a kegyelem és keverik az egészet. A végére még õk is úgy összezavarodnak, hogy nem
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tudnak kijönni belõle gyõztesként. Ha te be tudod tartani és én nem, akkor egymáshoz lennénk mérve, de ez nem így van. Nekünk nem embereket kell követni, hanem Istent. A törvény mércéje a tökéletesség.
Jak. 2,10 Hiszen ha valaki csak egy dologban bûnös, különben
pedig az összes többi parancsot megtartja, mégis az egész Törvény ellen vétkezik.
Ez igazolja, hogy senki nem tud jó lenni. Nem tudsz Isten elõtt a jóságoddal semmire sem menni, mert õ nem tekint arra. A jóságod a te
napjaidat teszi áldottá, de Isten elõtt semmit nem jelent. Õ Krisztusra
néz, Aki benned él.
Gal. 3,10-13 Azok viszont, akik abban bíznak, hogy a Törvény
elõírásainak betartása teszi õket Isten számára elfogadhatóvá,
azokra átok nehezedik, amint meg van írva: „Átok sújt minden embert, aki nem marad a hitben, és nem engedelmeskedik mindenben a Törvény elõírásainak.” Ebbõl világosan érthetõ, hogy a Törvény megtartásáért senki sem lesz Isten szemében elfogadható,
mert „aki hit által elfogadható lett Isten számára, az élni fog.” A
Törvény alapja azonban nem a hit. Éppen ellenkezõleg! Az Írás azt
mondja, hogy: „csak az élhet a Törvény által, aki megtartja azt.”
Krisztus azonban kiváltott bennünket a Törvény átka alól, amikor
helyettünk vette magára az átkot. Az írás ezt így magyarázza: „átok
sújt mindenkit, akit fára függesztve végeznek ki.”
A törvény átkot hoz. Akkor jogosan teszed fel a kérdést, akkor nem
jó a törvény? De bizony, hogy jó. Rámutat a hibára és arra, hogy Jézus
nélkül kik is vagyunk és mivé lennénk. Annak, aki be tudja tartani, annak nagyon is jó, de nincs senki, aki Jézuson kívül erre képes lenne
vagy képes volt valaha is. Még az se képes rá, aki téged arra tanít,
hogy tartsd be a törvényt. Kérdezz vissza: Neked sikerült már? Meg
fogsz lepõdi a válaszán: - Nem! Ha azt mondja, õ be tudja tartani, akkor Jézussal áll szemben. Aki csupán csak egyet nem tud betartani abból, akkor máris átok alá kelül, mert az olyan, mintha egyet se tartana
be. Nem tudod kiérdemeli Isten elfogadását! Õ csak Jézus véráldozatán keresztül fogad el az pedig nem a te érdemed. Nézd csak meg ezt
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az igazságot: Krisztus azonban kiváltott bennünket a Törvény átka
alól, amikor helyettünk vette magára az átkot. Akkor miért akarsz a
törvény szerint élni? Mert a pásztor ezt mondja? Te nem az Igének hiszel, hanem a pásztornak? Kérdezz rá erre az Igére, szerinte ez mit jelent? Pedig ez elég érthetõ a számomra. Jézus váltott meg a törvény
átkától. A törvény így rám nincs érvényben. Nagy tévedés azt hinni,
hogy õ képes jó lenni. Igen, képes egy rövid ideig, ameddig nem lépnek
a lábára, vagy nem sértik meg valamivel.
2Kor. 3,5 Nem úgy értem ezt, hogy önmagunkban, a saját erõnkbõl képesek lennénk bármi jót tenni. Ellenkezõleg, Isten az, aki képessé tesz bennünket erre.
Isten tesz képessé arra, hogy jó legyél és nem magadtól lesz az.
Isten tesz képessé, hogy adakozó legyél, mert magadtól önzõ lennél
csak. Nézzük tovább az Igét.
2Kor. 3,6 Igen, Õ tett alkalmassá minket arra, hogy az Új Szövetség szolgái legyünk. Az Új Szövetség nem írott Törvény, hanem a
Szent Szellemtõl származik. Az írott Törvény ugyanis a halálba vezet, a Szent Szellem pedig megelevenít.
Mit értünk ebbõl meg? A törvény a halált hozza, a Szent Szellem pedig az életet. Sõt, azt is mondja, az Új Szövetség nem törvény.
Róm. 1,17 Az örömhír mutatja meg, hogyan teszi Isten a maga
számára elfogadhatóvá az embert. Ez pedig kezdettõl mindvégig
az Istenben való hit által történik. Ahogyan az Írás mondja: „Akit a
hite alapján Isten elfogad, az örökké élni fog.”
Látjátok, hogy nem a törvény alapján fogad el Isten, hanem a hit
alapján? Aki hisz Jézus Krisztusban, az az Övé.
Róm. 3,20 Miért? Mert senki sem képes arra, hogy a Törvény parancsainak teljesítésével Isten számára elfogadhatóvá legyen. Hiszen a Törvény csak rávilágít a bûneinkre, hogy világosan meglássuk és felismerjük azokat.
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Ennyi. A Törvény csak rávilágít a bûneinkre, hogy világosan meglássuk és felismerjük azokat.
Róm. 3,21 Isten azonban mégis képes arra, hogy a maga számára elfogadhatóvá tegye az embert a Törvény nélkül is. Nekünk meg
is mutatta ezt az új utat, amelyrõl már a Törvény és a próféták is
beszéltek. Isten, ugyanis mindenkit elfogad, aki Jézus Krisztusban
hisz, attól függetlenül, hogy az az ember zsidó, vagy nem zsidó.
Isten, ugyanis mindenkit elfogad, aki Jézus Krisztusban hisz, attól
függetlenül, hogy az az ember zsidó, vagy nem zsidó. Sehol nincs jó
cselekedet írva. Hagyd már vége a bûnös testiségedet és ne akarj minden áron azzal tetszeni, megfelelni Istennek. A törvény felfedte a bûnt
és a bûn zsoldja, fizetsége a halál. A törvény alatt nincs reménység,
csak elveszettség. A kegyelem alatt nincs megtorlás Jézus miatt. A törvény kárhoztatott, és a halálba vitte az embereket, a kegyelem pedig
szabaddá tesz. Ha Krisztusban élsz, kegyelem alatt élsz, akkor az Ige
szabadságot hoz, mert ez a kegyelem. A kegyelem a szeretet, és a szeretet nem rója fel a gonosz dolgokat. A törvény és a kegyelem ellentétesek egymással. A kegyelem alatt nem azt kapod amit megérdemelnél.
El van engedve a tartozásod, ehhez kellett a Megváltó. Azt tehetsz amit
csak akarsz? Igen, egy szabad ember azt tesz amit csak akar, de ha
visszaél a szabadságával, akkor viseli annak következményét, mert
amit vet, azt arat. Az életét ezek a rossz döntések fogják megmérgezni, de Isten nem fog emlékezni rájuk Jézus vére miatt. Azt mondta, nem
rója fel a gonoszt.
Róm. 10,4 Mert a törvény vége Krisztus, minden hívõnek megigazulására.
Vége a törvénynek! Jézus betöltötte, mert erre csak Õ volt képes. A
törvényt kifizette a halálával. Azt mondod, arra bátorítom az embereket,
hogy vétkezzenek nyugodtan? Hidd el, az emberek maguktól is meg merik tenni bátran. Csak nézz körül a házad táján. Ha elfogadtad Isten kegyelmét, szeretetét, akkor fel sem fog benned merülni, hogy szándékosan, vagy valaki rábeszélésére vétkezz. Az istenfélelem teszi ezt veled és
nem te magadtól. Arra tanítalak, hogy ne legyél bûntudat alatt ha valamit
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elvétettél és esetleg ne söpörd a szõnyeg alá, mert Isten ott is látja. Pál
is szembesült ezzel, amikor prédikált a rómaiaknak, és mert azt mondta:
Róm. 6,1 Mi következik mindebbõl? Éljünk továbbra is a bûnben, hogy annál több kegyelmet kapjunk Istentõl?
Róm 6,14-15 A bûn nem fog uralkodni többé rajtatok, hiszen
nem a Törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk
hát? Vétkezzünk, mivel már nem a Törvény, hanem a kegyelem
uralma alatt élünk? Semmiképpen!
Mit mond? Azt, hogy ilyent ne is kérdezzetek! Távol legyen! Aki megérti az üzenet lényegét, fel sem merül benne, hogy a kegyelem hirdetése alatt bûnre ösztönöznék bárkit is. Ez csak a földalatti lények manipulálása és érve. Aki szabad, az a gonoszságtól szabadult meg, vagyis
a sátáni elnyomástól és ez a kegyelem része. Akkor hogyan merülhet
fel bárkiben is, hogy a kegyelem tana a sátán kezére adás? Krisztus
bennünk él a Szent Szellem által és Õ tanít bennünket. Õ vezet el az
igazság megismerésére. A törvény megkötözött a bûnnek, a kegyelem
megszabadított a bûntõl. Aki ezt érti, annak van füle a hallásra.
Egy megkötözött ember korlátok közé van szorítva. Egy szabad pedig boldog és nincs megrémülve, hogy hogyan lett szabad. Nem szeretne újra megkötözve lenni. Mit gondolsz, elköveti azt, ami újra megköti? Távol legyen! Egyszerû példa. Egy hajléktalant beviszel a házadba és megkéred mosakodjon meg és vegye le a rossz ruháját és te a
legszebbet adod oda neki, hogy vegye fel a mosakodás után. Kidobod
a koszos gúnyát és õ felöltözik a szépbe, majd az asztalodhoz ül enni,
mikor közlöd vele, hogy itt élhet ebben a csodás környezetben. Egész
életében erre vágyott és most élhet vele és benne. Valaki pedig azt kérdezi: Megszabadítottad? Add már rá a koszos ruháját, mert õ akkor is
csak egy koldus. Te mit mondanál az illetõnek? Távol legyen! Õ már
nem koldus, hanem velem él a házamban és mindenem az övé. Ekkor
egy keresztény, vagy egy vezetõ folyton a nyomában van azzal, hogy
eszébe juttassa, honnan jött be a házadba. Mit gondoltok, hogyan hat
ez rá? Állandóan arra van felszólítva ezzel, hogy nézzen hátra. Isten
pedig éppen arra tanít, hogy elõre nézzünk, mert a múlthoz semmi közünk és megkeserít, megkötöz. A folytonos bûntudat szerintetek szabadság lenne? Túl sokat foglalkoznak a bûnkérdéssel a keresztények.
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Inkább utasítsák vissza a sátánt és legyenek szabadok Jézus vezetésével. Vétkezni fogsz ameddig itt vagy a földön. Miért? Mert a tested
nem született újjá és a lelked sem, csak a szellemed. Megfeszíteni pedig csak akkor tudod a testedet, ha növekszel az ismeretben. Ehhez
pedig idõ kell. Aki folyton arra tanít, hogy bûn alatt élsz és ne tedd ezt
és ezt, mert Isten megbüntet, akkor kérdezd meg tõle, hogy õ hogyan
csinálja, hogy soha nem vét el semmit? Szeretnéd tõle megtanulni. Tudod, csak addig él õ is hiba nélkül, ameddig nem taposol a lábára valamivel. A keresztény élet célja nem az, hogy ne vétkezzünk. Senki nem
képes rá, ezért van szószólónk az Atyánál. Aki megízlelte a jót, az nem
nosztalgiázik a mocskon. A keresztény élet célja, hogy megismerjék
Krisztust! Ahogy növekedsz a megismerésében, úgy fogod a vétkeidet
elhagyni folyamatosan, mert rájössz az értelmetlenségére. Ezt nem
ember fogja neked megmondani, hanem Krisztus ismerete. Ez az istenfélelem. Megtiszteled Istent, hogy kiigazítod magad, gyors leszel a megbocsátásra és késedelmes a vétekre. Ehhez ismeret és idõ kell.
Miért öltöznék a szennyes ruhába, mikor megtapasztaltam a tisztát
és a gazdagságot, amit Jézus adott? Ne kicsinyítsd le Isten Szellemét
azzal, hogy azt mondd, a bûnre tanítom az embereket, amikor a szabadságot hirdetem. Inkább legyen füled a hallásra mit mond a Szellem
ezzel. Ez a kegyelem drágaságok. Nem azt kapjuk amit megérdemelnék, hanem azt, amit nem. Kijöttünk a szellemi halál alól és mi már a világosságban, a szabadságban élünk. Szerintetek ez azt jelenti, hogy
továbbra is vétkezhetünk? Szerintem nem, de fogunk. Ne felejtsétek el,
hogy megigazultunk Isten elõtt. Igazként vagyunk elõtte és a Vérre/Jézusra tekint Isten, nem a hibáinkra. Õ nagyon jól tudja mire vagyunk képesek ezért volt szükségünk a Szellemére, Akit Jézus helyett küldött
nekünk, Aki bennünk él. Ne próbálj a bûntudat, a törvény segítségével
igaz lenni Isten elõtt. Te már az vagy, ha Jézust beszólítottad a szívedbe. A testiséged pedig majd csak a feltámadáskor lesz tökéletes. Isten
nem is kéri számon, mert tudja mire vagy képes. Ha a szellemed növekszik az ismeretben, akkor megtanulod megfeszíteni a testedet.
Pálék is viaskodtak vele rendesen még öregkorukban is. A törvény által senki nem igazul meg Isten elõtt! Nem ez volt a törvény célja, hanem
az, hogy felismerje elveszett voltát. A törvény elítélte az embert. Halálra
ítélte. A kegyelmet pedig Jézus adta meg azzal, hogy betöltötte a törvényt.
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Ha mi képesek lennék betartani, akkor nem kellett volna Jézus!
Csakhogy egy halott nem tudja magát feltámasztani, így szükség volt
egy Élõre, Aki rendelkezett ezzel. Ha te meg akarod élni a keresztény
életedet a törvény betartásával, akkor egyre több bûnt fogsz elkövetni.
Képmutató leszel, mert nem azt mutatod aki vagy valójában. A gondolataidban már el is követted, akkor törvényszegõ vagy. Jézus azt mondta: Megmondták a régiek, ne paráználkodj. Én azt mondom, ha már kívánsággal tekintettél rá, már el is követted. A hajlam teszi ezt benned.
CSAK AKKOR VESZIK EL A BÛN VONZEREJE, HA MEGISMERED
JÉZUST! Ehhez nem ember kell, hanem Jézus! Nem vagy képes megvalósítani a keresztény életet a törvénnyel. Ha a törvény elég volna az
üdvösséghez, akkor a farizeusokkal semmi baja nem lett volna Jézusnak. Õk aztán igyekeztek a törvény szerint élni, még túlzásba is vitték,
hiszen maguknak kreáltak új törvényeket, ezzel nehezítették meg a saját életüket is. Ennek ellenére Jézus mégis azt mondta nekik, képmutatók, jaj nektek, mert olyanok vagytok mint meszelt sírok. Ez is igazolja,
a törvény csak erre képes.
Gal. 3,12 A törvény alapja azonban nem a hit. Éppen ellenkezõleg! Az Írás azt mondja, hogy: csak az élhet a Törvény által, aki
megtartja azt.
Azt olvassuk, a törvény alapja azonban nem a hit. Hit nélkül pedig
lehetetlen Istennek tetszeni. Higgyétek el, a legszeretetlenebb emberek
azok, akik törvény alatt élnek. Folyton másokat vizsgálnak, bírálnak és
hátba szúrnak, miközben egy perc békéjük nincs a saját életük területén. Ezek az emberek, még ha keresztények is, nem szabadok Jézusban, mert csak Õ képes szabadságot adni. Folyton újabb és újabb saját törvényeket hoznak létre, mint a farizeusok. Állandó bûntudat alá téve a keresztényeket. Hagyd el ezt, vagy azt, mert Isten csak akkor tekint le rád. Isten nem azért tekint le ránk, mert hibátlanok, vagy jók vagyunk, hanem mert Jézus vére megmosott. Ha nem járunk szeretetben,
attól még Isten szeret minket, de a saját életünk csapdájába kerülünk,
ami fájdalmas. Ezért jobb ha szeretetben, megbocsátásban élünk, mert
az életünk áldottabb lesz. Isten soha nem tud elfordulni tõlünk, de a hibáink visznek tõle távolabb, mert azokat éljük és nem az Isten szerintit.
Te soha nem tudsz elkövetni már olyant, hogy Õ ne szeressen. Ámen.

