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Kegyelem
Sok ember nem ismeri a kegyelmet. Hallani hallotta, de neki semmit
nem mond. Nem szól hozzá a kegyelem. Mi lehet az oka, hogy nem értik meg? A vallásosság. Még mindig a cselekedeteibõl akar megigazulni.
Más szóval, igaznak akar látszani Isten elõtt és elkezd jó lenni, jókat cselekedni, hátha Isten elõtt kedves lesz és nem sújt le rá. Ez törvény!
Akkor mi a kegyelem? Kezdem azzal, hogy nem azt kapjuk amit megérdemelnék, mert el lett engedve a büntetésünk. Megismétlem: El lett engedve a büntetésünk azzal, hogy kegyelmet adott Isten. Nincs bûnhõdés,
nincs börtön, nincs nyomor, nincs önigazulás. A kegyelem elengedte az
adósságot. Isten könyörületes szíve irgalomra indult az emberiségért és
testet öltött. Isten öltött testet, nem Jézus? – kérdezed. De! Az Isten Fiúként jött ide és a Mennyben is ott volt egyúttal. No ettõl olyan hatalmas
Õ, hogy erre is képes volt. Ne gondolkodj a fizikai síkon. A fizikai test, sok
mindenre nem képes. A kegyelmet csak szellemi síkon lehet érteni, és
megnyilvánul a valóságban. Szellemi értetté csak a Biblia ismeretén keresztül válhatsz. Ha valaki nem érti az Igét, akkor az illetõ, magát Istent
nem érti. Az Ige ugyanis Õ maga. A Bibliát kétféleképpen lehet olvasni.
Vagy megérted, vagy nem, vagy áldás lesz, vagy átok. A törvény visz átok
alá. Honnan tudod, hogy a Biblia-értelmezésed helyes? Onnan, hogy
szabaddá, boldoggá tesz és nem megkötöz, lenyom. Soha nem visz bûntudat alá. Soha nem kárhoztat. Ha megfedd, megdorgál az Ige keményen, akkor se nyom le, hanem felemel és boldoggá tesz, hogy felszínre
jön az igazság. Isten így ítél és nem nyomorral, ragyával, betegséggel.
Az Õ ítélete a gyermekei felé alázat, szeretet, türelem. Ha csak logosz
marad az Ige amikor olvasod, akkor nem érted. Ha rhema lesz, akkor
kijelentette magát az Ige és szabaddá tesz abban a pillanatban.
Mondja Jézus a benne hívõ zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én
beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Ján. 8:31-32
Kik lehetnek az Õ tanítványai? Akik megmaradnak az Õ beszédében.
Mi tesz szabaddá? Az Igazság. Mi az Igazság? Jézus! Azt mondta magáról: Mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet,
senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Ján. 14:6
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Ezt soha senki nem mondta el magáról Jézuson kívül. Bontsuk szét
a mondanivalóját. Ki mondta magáról ezeket? Jézus! Mit mondott magáról? Azt, hogy Õ az út. Mit jelent ez? Azt, hogy csak Õ rajta járhatunk,
mert Õ az egyedüli út! Az út, az Õ beszéde, a leírt Ige. Hová vezetõ út
ez? Az Atyához vezetõ út. Mit tudunk az útról? Keskeny az és az életre
visz. Élni jó? Igen, ha Jézus a vezetõnk. Õbenne vagyunk? Igen! Ez az
út, nem csak járható, hanem elvezet az igazságra is. Mi az igazság?
Az, hogy Krisztus Jézus meghalt és feltámadt, hogy örökké éljek Isten
országában. Az igazság az, hogy a vére meg mosott, így hófehéren,
tisztán igazként állhatok elõtt, bármilyen bûnt is követek el. Jézus vére
már elõre megtisztított minden embert. Akkor most azt tehetek amit csak
akarok, mert már Jézusé vagyok? Igen, valóban azt tehetsz amit akarsz,
ez soha nem is volt megtiltva senkinek, de...
Minden szabad nekem, de nem minden használ, minden szabad
nekem, de nem minden épít. 1Kor. 10:23
Minden, azt jelenti, minden. Megtehetsz bármit, de nem fog a javadra
válni, nem lesz épülésedre. Van, aki azt tanítja, a betegség, a nyomor az
épülésedre van. Kizártnak tartom. Ilyent nem olvastam még a Bibliában,
hogy épült egy rákos, leprás, vagy akármilyen a halálos betegségbõl. Egyáltalán nem épít egy szegénység sem. Viszont Jézus, az épít! Mondok
egy példát. Amikor valaki megbetegszik, abból neki semmi elõnye nincs,
de ha fájdalmában Jézushoz kiált, akkor Õ meghallja és segítségére siet.
Ján. 14:6-nál olvassuk, hogy: Jézus az élet. Mit jelent ez? Azt, hogy az
embernek önmagában nincs élete, csak Jézus vérével. A vér áldozatként
lett bemutatva örök érvényûleg. Ebben a vérben van az életünk. A saját
vérünk csak a testünknek ad életet, a szellemünknek nem. A szellemi életünk csak az Úrban van meg. Errõl késõbb. Nézzük a parázna nõ történetét, hogy megértsük az Ige igazságát, de elõtte olvassuk el a Ján. 1:1-et.
Kezdetben volt az Ige, és az Ige az Istennél volt, és Isten volt az Ige.
Ki az Ige? Õ maga az Isten, Aki lejött a földre Fiúként. Õ Jézus.
Jézus az Élõ Ige. Az Ige töltötte be a törvényt.
Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá,
akit házasságtörésen kaptak, és a középre állítva azt, mondták
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neki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörõ. A
törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek
köveztessenek meg: te azért mit mondasz? Ján. 8:3-5
A farizeusok mondták az írást, hogy meg kell kövezni a paráznákat. Ott
állnak az Írás elõtt és mondják Isten Igéjének, Aki Jézus volt: “Ige, mi azt
mondjuk, meg kell a nõt kövezni, de te mit mondasz Ige?” Fura egy szituáció nem? Az Igét kérik számon és kísértik meg. Mit mond az Ige erre?
Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék Õt, hogy legyen Õt
mivel vádolni. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De mikor szorgalmazva kérdezték Õt, felegyenesedve mondta nekik: Aki
közületek nem bûnös, az vesse rá elõször a követ. Ján. 8:6-7
Az Ige átlátta a szívük állapotát. Az Igét vádolni? Elég fura dolog, de
mégis teszik és tesszük. Sok esetben kételkedünk az ige igazságában.
Ha ez nem így lenne, akkor feltétel nélkül elhinnénk ami oda le van írva.
Azok pedig ezt hallva és a lelkiismeret által vádoltatva, egymásután kimentek a vénektõl kezdve mind az utolsóig, és egyedül
Jézus maradt és az asszony a középen állva. Ján. 8:9
Mi vádolta õket? A lelkiismeretük. Vajon miért? Mert a törvény rávilágított a bûnükre. Azonnal eszükbe jutott mit tettek. Az Ige nem vádolta
õket, hanem szembesítette valamivel: Aki közületek nem bûnös, az vesse rá elõször a követ. Ez nem azt jelenti, hogy az Ige kárhoztatott volna
bárkit is. Megadta a lehetõséget az Ige, hogy felismerjék valójában kik
õk. Amikor olvassuk a Bibliát, akkor az soha nem vádol senkit, mert
Isten jól tudja, nincs egy tökéletes ember sem: Aki közületek nem bûnös,
az vesse rá elõször a követ.
Az pedig mondta: Senki, Uram! Jézus pedig mondra neki: Én
sem kárhoztatlak, menj el és többé ne vétkezz! Ján. 8:11
Jézus, az Ige azt mondja: Én sem kárhoztatlak. Az Ige, tehát soha
nem kárhoztat. Soha nem vádol senkit. Isten a Szeretet és az Ige.
Tehát, a Szeretet Ige. A szeretet nem ró fel rosszat. Ha Isten tõlünk
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elvárja, hogy ne dobálózzunk a másik hibájával, akkor Õ miért tenné?
Eléggé ellent mondana Önmagának a Szeretet. Jézus meghalt, hogy
szabadok legyünk. Ha szabadságod van, akkor ne engedd, hogy a törvények alá vigyenek. Nem vagy a törvény rabszolgája, nem is voltál.
Azért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított,
álljatok meg, és ne kötelezzétek el ismét magatokat szolgaságnak
igájával. Gal. 5:1
Fel kell ismerni! Soha nem kárhoztat az Írás. Állj meg a szabadságodban. De vigyázz a szabadság ne legyen ürügy arra, hogy vétkezz. Tudod,
mindent megtehetsz, de nem fog minden használni. Amirõl most tanítok,
fel kell szabadítson a megkötözés alól. Nem csak a sátán tud megkötözni, hanem a téves ismeret is. A téves ismeret akár a bibliából is származhat. Akkor téves a Biblia? Nem dehogy is. Csupán aki olvassa tévedhet
és belevezet egy vallásos cselekedetébe, mert nem kapott kijelentést az
Igérõl az Igétõl. Isten szeretetét semmivel nem tudod kiérdemelni. A vallás azt állítja tévesen, hogy ha jó vagy, akkor Isten szeretni fog. “Te csak
akkor szereted a gyerekedet ha jó?” – kérdezi Isten. Ha igen a válaszod,
akkor te nagyon rossz szülõ vagy és szinte alig tudod szeretni a gyerekedet. Õ ugyanis nem igen szokott jó lenni. Isten szeretetét nem tudod kiérdemelni a jóságoddal, de a sok imáddal sem. Õ egyszerûen, feltétel
nélkül szeret téged. “Ha rossz vagyok, akkor is?” – kérdezed. Igen, akkor
is. A gyilkost se szereti kevésbé mint téged. Istent hamis színben tüntetik
föl, mert roszszul értelmezik a Bibliát. Némelyek állítják: Isten elvárja tõled, hogy makulátlan legyél, miközben akik ilyeneket tanítanak, maguk
sem azok. Azt elhiszem, hogy rosszul érzed magad ha rosszat tettél, vádol a lelked, de nem Isten vádol. Õ senkit nem vádol.
Miért érzed magad mégis rosszul? Mert Isten jelenlétében a bûn nem
tud megállni csak úgy, minden érzés nélkül. Isten mindig minden körülmények között megõrzi a szeretetét, könyörületét feléd, bármit teszel.
Ezt nem tudod kiérdemelni. Nem tudsz magadtól szent életet élni, hiába
fáradozol azon. Hányan próbálkoznak jónak lenni de folyton szembesülni fognak azzal, hogy csak egy görcsölés az egész. Már emberekkel
sem szeretet találkozni, mert fél, hogy észreveszik ki is õ valójában. Inkább elbújik és egy hihetetlen csapdában vesztegel, ami depresszióssá
fogja tenni. Majd elkezd vezekelni, hogy Isten elõtt szent legyen. A szent
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élet, az üdvösség gyümölcse! Folyamatosan változol a természetedben.
Nem leszel azonnal hibátlan. Idõ kell mire a Mester átformál gyönyörû
edénnyé, de mindig cserépedény maradsz és az bizony törékeny ha
nem vigyáznak rá. Ez az edény vagy te. Isten jól tudja kik vagyunk mi.
Ismeri a szívünket. Kár képmutatásba belemenni. Legyél szabad elvéteni, de legyél szabad helyreállítani. Ez az alázat és nem az, hogy versenyeztek, ki tudja magát a legbûnösebbnek beállítani. Ez nem más, mint
kárhoztatás. Ki vagy te, hogy kárhoztathatod magad? Te nem vagy már
a magadé. Isten nem kárhoztat, te se tedd. Jézus nem részlegesen
fizette ki az árat, hanem egészen és örökre. A bûn és annak gyümölcsei,
rá lettek helyezve Jézusra, így rajtad nincs semmi. Ki lett fizetve érted
az ár, a bûn zsoldja, az Atya elõtt. Akkor Isten nem bünteti a bûnt? Már
nem. Nos, ezt nem értik sokan. Úgy tûnik van egy ószövetségi Isten és
van egy újszövetségi Isten is. Nem, nincs. Én nem szerettem olvasni az
ószövetséget, mert ott egy haragos Isten ismertem meg, hiszen én egy
más Isten ismerek. Nem tudtam elfogadni, mert nem ismertem az igazságot és nem volt kijelentésem az akkori dolgairól.
Nézzük meg, mit tett az ószövetségben? Kiöntötte a haragját a bûnre
és keményen lépett föl, keményen ítélt, de igazságosan. Nem volt Megváltó, nem volt Helyettesítõ. Az újszövetségben, Jézusra töltötte ki a haragját és az ítéletét. Ráhelyezte a világ összes – még egyszer: összes –
bûnét. Meg kell értsd az ó és az újszövetséget. Nem élünk ószövetség
alatt. Ki kell dobni? Nem dehogy kell, de nem érvényes ránk. Te már kegyelem alatt élsz, egy jobb szövetségben. Sokan még most is vissza
akarják vinni a nyájukat az ószövetség alá. Pál kínlódott is a vallásos zsidókkal emiatt. Jöttek a frissen megtértekhez és vissza akarták vinni õket
a törvények alá. Pál pedig nem hagyta. Õk nem ismerték Jézusban a
szabadságot, ahogy ma sok keresztény sem.
Azért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított,
álljatok meg, és ne kötelezzétek el ismét magatokat szolgaságnak
igájával. Én, Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus nektek semmit sem használ. Bizonyságot teszek pedig ismét
minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által
akartok megigazulni, a kegyelembõl kiestetek. Mert mi a Szellem által, hitbõl várjuk az igazság reménységét. Gal. 5,1-5
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Ahogy ma velünk bánik az Isten, az Jézus miatt van. Az ószövetség
alatt nem ismerték Jézusban a szabadságot, mert nem volt. Ma is vannak akik belegyökereznek a vallásba és azt tanítják, ha jó leszel, akkor
Isten is jó lesz hozzád, de ha rossz vagy, akkor Isten haraggal válaszol
vissza. Jézusnak sok baja volt a vallással, mint ahogy ma nekünk is. Azzal szembesülsz, hogyha hirdeted a szabadságot, akkor megvádolnak,
hogy te hamis tanító vagy. Ne felejtsd el, Jézust elõbb vádolták. Õ tudja
mi ez, hiszen átment rajta, ahogy te is. Aki nem hirdeti a szabadságot,
az törvény alá rekeszt. A törvény pedig folyton vádol. Egy vádlott lélek
pedig nem tud szabad lenni, megkötözi magát a szolgaság igájával. Az
ilyen ember, aki folyton vádolja magát, hogyan hallana Istentõl? Jézus
azért szabadított föl, hogy éljünk ebben a szabadságban!
Õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért, de nemcsak a mienkért,
hanem az egész világért is. 1Ján. 2:2
Érted ezt? Engesztelõ áldozat. Ki van fizetve érted az ár. Ki az engesztelõ áldozat? Jézus! Õ volt a Bárány, a pászka Bárány. Nincs már áldozat. Istennek nem kell a te jó cselekedeted áldozata. Nem tudsz elõtte
jobb lenni mint Jézus vére. Nem tudsz elõtte tisztább lenni. Tehát, ne áldozz a jóságoddal neki. Tudja, te Jézus nélkül soha nem vagy képes jó
lenni. Akkor mivel is áldozhatsz? Semmivel. Jézusban le van rendezve a
bûn és annak összes gyümölcse, a hazugság, indulatok, pletyka, cigarettázás, részegség, tobzódás, paráznaság, házasságtörés... Nem jár érte
halál ha te Jézusban meg vagy mosva. Akkor most jön a felszabadulás,
vagy a másik lehetõség, a vádlás felém és azt mondod: “Akkor azt tehetek amit akarok, mert te arra tanítasz”?! Nem, nem tanítalak arra, hanem
arra tanítalak, hogy ezek nem visznek a halálba. “De Pál azt mondja,
hogy a test cselekedetei a halálba visznek.” Igen valóban ezt mondta. A
kérdés, mi a test cselekedete? A gyümölcsei, vagy amikor még nem vagy
szellemi? Ki a testi? Akiben nincs még Jézus. Ki a szellemi? Akiben már
benne van. A Szent Szellem pedig elvezet, ismétlem, elvezet az igazság
megismerésére. Magadtól nem tudod felismerni az igazságot, csak Isten
Szelleme által. Nem a személyes bûnöd miatt kerülnél a pokolba, mert
azt Isten már Jézussal lerendezte kétezer éve, hanem mert visszautasítottad az áldozatot és az áldozati vért. Testi maradtál akkor és a haragja
rajtad van. Ez vezet a halálba. A test nem örökli Isten országát.
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Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti
Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. 1Kor. 15:50
Látod, a szellemet kihagyta Pál. Arról beszél a szövegkörnyezetében,
hogy a test nem juthat be Isten országába, mert romlandó, akárcsak a
vér, ami a test életereje. Egyetlen vér juthatott be Mennybe és az Jézusé volt. Meg kell dicsõüljön a test, vagyis romolhatatlanságot kell kapjon.
Ha valaki visszautasítja Jézust, akkor azon Isten haragja rajta marad és
meghal, elkülönül Istentõl, és nem örökli isten országát. A szellemi halál
is örök élet, de nem az Istennel éli le. Szóval ne hidd, hogy a jóságod az
fontos az üdvösségedhez. Isten önmagadért szeret és nem haragszik
már rád és az emberekre sem.
Sokan azt tanítják, hogy az Istennel való kapcsolatunk a mi teljesítményünkön múlik. Ha jó vagy, akkor Isten is jó hozzád, ha rossz vagy,
akkor Isten betegséget, szegénységet hoz rád. Ez az ószövetségben
volt így, az újban már nem. Isten másképp bánt az ószövetségben az
emberekkel. “Isten ma is az, Aki volt akkor, mert Õ nem változik”, – mondod. Ez igaz, valóban Isten nem változik meg, de az emberekkel a viszonya az igen. Az ószövetségben kemény haragot látunk de az újban
már nem. Ez nekem gondot is okozott, amikor olvastam az ószövetséget, hiszen ott egy keményen ítélõ Istent ismerhetünk meg. Üldözték is
a vallásos farizeusok Jézust, mert Õ már nem egy haragos Isten mutat
be, hanem egy jóságos, irgalmas Atyát. Azt kell megérteni, hogy Jézusban elvégezte a bûnért járó büntetést. Jézus, Isten haragját magára vette helyettünk, nem haragszik már ránk. Nem a mi egyéni bûneink miatt
utasít el Isten, hanem azért mert elutasítják Jézust. Ha valaki nem teszi
Urává, akkor Isten haragja rajta marad, de ettõl még Isten szereti õt. Sokaktól hallom amikor evangélizálok, hogy õk milyen jó emberek, nem
bántank senkit, nem öltek meg senkit, nem raboltak ki bankot, nem ártanak senkinek stb. Ha te ilyent mondasz, akkor haragszik csak igazán
Isten, mert elutasítod ezzel a Fia véráldozatát és a saját teljesítményeddel dicsekszel. Ez kevélység. Isten elõtt ez utálatos dolog. Jézust nem
tudod helyettesíteni a jóságoddal. Azt kell megérteni, hogy elszenvedte
Jézus a bûn haragját. Kiitta a harag poharát. Ámen
folyt. köv.

