A TESTISÉG GYÜMÖLCSEI 2.
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Krisztus Szeretete Egyház Budapest, 2018. december 2.

Elég hosszú témába fogtam a múlt vasárnap, és nem sikerült befejezni, ezért ma folytatjuk.
Egy olyan területről beszéltünk, amiről nem szívesen szeretünk hallani. De mégis hallanunk
kell, mert a Biblia írja, a Biblia útmutatást ad nekünk a testiséggel kapcsolatban. A múltkori
tanításnak a címe az volt, hogy: A testiség gyümölcsei. Nyilván ezek nem jó gyümölcsök,
hanem rossz gyümölcsök. De kell, hogy tanítsunk róla.
Tudjuk azt, hogy a kegyelem Evangéliumát prédikáljuk. Hirdetjük Isten kegyelmét, a
kegyelem és a békesség Evangéliumát. Mégis annyi elégedetlen embert látunk, akik nem
élvezik Krisztus megváltásának gyümölcseit. Nem élvezik mindazt, amit Jézus Krisztus
keresztje megszerzett. Ennek nem mindig a gonosz az oka, nagyon sokszor okozunk magunknak olyan helyzeteket, amit a testiségünkkel teszünk, és erről feltétlenül szólnunk kell. Tanít
erről a Biblia. Az elégedetlenségről beszéltünk, hogy rengeteg elégedetlen, békétlen ember
van. Hogy a világban ez így van, ez rendben van, de nekünk Krisztus a békességünk, és a mi
békességünk benne van. Azt mondta, hogy a békességet adom nektek. Nem úgy adom nektek,
ahogy a világ adja, és ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Látunk rengeteg
nyugtalan keresztényt, látjuk, hogy keresztények félnek, félelembe esnek. Ez olyan nem
kívánt helyzeteket hoz az életükbe, amin csak egy valaki, a gonosz nyerészkedik.
Egy kis visszatekintés a múlt hétre, nagyon röviden. Nagyon sok ember a rossz hangulatot,
a boldogtalanságot az élet részeként fogadja el. Pedig ennek egyáltalán nem kellene így lenni.
Mi ennek a forrása? Nézzük meg, mert fel kell, hogy ismerjük ezeket, és miután felismertünk
egy rossz dolgot az életünkben, akkor abból meg kell térni. Vissza kell fordulni, meg kell,
hogy változtassuk. Nyilván a testiség reakcióira nem testi válaszokat szeretnénk adni. Azért
nem lett befejezve a múltkor, mert igei válaszokat szeretnénk erre adni. Nem hústestből
szeretnénk megoldani dolgokat, hanem Isten Szellemének az ereje által, igei módon, ahogy
ezt Isten Igéje tanítja.
Mit nevezünk testiségnek? Egyáltalán ki a testi ember? Meg kellene fogalmazni, hogy kit
nevezünk testi embernek. Van erre rengeteg definíció, de az egyik: akit az érzelmei vezetnek,
és az alapján hoz döntéseket. A múltkor is beszéltünk már erről, hogy szellem, lélek és test
vagyunk. Azt tudjuk, hogy a szellemünk közvetlenül nem tudja megérinteni a testünket, csak
a lélek részünkön keresztül. Tulajdonképpen minden itt a toronyban, az elménkben dől el.
Milyen ingerekre válaszol a testünk? A szellemünkből jövő vezetésre, vagy pedig az
érzelmeinkre reagálunk? Ha az érzelmeinkre reagálunk, és az érzelmeink alapján hozunk
döntéseket, akkor testiek vagyunk. Vannak érzelmeink, és az érzelmeket adta Isten, mert el
kell, hogy igazodjunk ebben a fizikai világban. Ennek megvan a haszna, megvan a célja. De
az érzelmünk, a lélek részünk nem alkalmas az Isten országában való eligazodásra. Mert az
érzelmeink változnak, változhatnak. Lehetnek jó vagy rossz érzelmeink, de Isten állandó, és
az Ige is. Tehát van egy biztos alapunk, van egy Kősziklánk, amin állunk, és amin állnunk
kell – Krisztus.
Akiket Isten Szelleme vezet, azok Istennek fiai. Bennünket Isten Szelleme vezet. Ez az
isteni fajta vezetés. Amikor szabadjára engedjük az érzelmeinket, akkor ezt a gonosz kihasználja. A gonosznak azonban nincs ereje, nincs fizikai ereje az ember felett. Az erejét a onnan
nyeri, ha mi társul adjuk a fizikai erőnket az ő elképzeléseihez, céljaihoz, és terveihez. Az ő
tervei pedig tudjuk, hogy micsoda, hogy öljön, lopjon, és pusztítson. Nézzük!
Tudjuk azt, hogy ezt a gonosz különféle módokon éri el.
Megtévesztéssel: igaznak látszó hamis állítással, hazugsággal, hízelkedéssel, amikor
érdekből, és önzésből kedveskedünk valakinek. Ugyanezt teszi a gonosz, amikor hízelkedéssel megtévesztette Ádámot és Évát. Akkor ellenség az elégedetlenség szításával megtette
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ott a kertben. Mondta: nem elég ez nektek, ami itt van. Istennél több is van, csak Isten be akar
csapni benneteket! Meg akar fosztani valamitől benneteket.
Vádlással. Valójában megvádolta Istent, hogy nem a legjobbat adta nekik. Hogy van ettől
jobb is, csak Isten eltitkolja. A gonosz ma ugyanígy működik, az ármánykodásait fel kell,
hogy ismerjük. Föl kell ismernünk a mögötte lévő szellemi erőket. Tudjuk az Efézus 6.
fejezetből, hogy nem test és vér ellen van nékünk a tusakodásunk, hanem a fejedelemségek, a
gonoszság, a sötétség világbírói ellen. De hálát adunk Istennek, hogy hatalmat kaptunk
fölötte. Nyugodtan eldöntheted te is, én is, mindannyian, hogy köszönjük, itt a vége, nem kell
több levertség! Nem kell több jojó effektus! Nem kell több hullámvasutazás, hogy hol fönt,
hol lent, hanem egy stabil érzelmi állapotot szeretnénk elérni az életünkben.
A rossz hangulatra mindig van ok. Ezt is megbeszéltük a múlt vasárnap. A hétfő, a kedd, a
szerda… Tehát bármi lehet ok a rossz hangulatra. De hogyha ezzel a jelenséggel megelégedünk, elfogadjuk, akkor semmi az égvilágon nem fog változni. Sokan elfogadják, hogy hát ez
így van, és készen van. Nem teszünk semmit. Akkor semmi nem fog változni, ebben 100%-ig
biztos lehetsz. El kell jutnunk arra a pontra, amikor azt mondjuk, hogy elég. Még egyszer: az
érzéki embert a külső körülmények irányítják, és kívülről várja az érzelmi stabilitást. Nézd
meg, a világ így működik. Azt mondja: ha majd ez meglesz, akkor boldog leszek. Ha ez
meglesz, akkor elégedett leszek! – de ilyen állapot soha nem lesz. Nem akarlak kiábrándítani,
de tudjátok, nagyon sok hívő egy álomvilágban él. Nem hitben él, hanem egy álomvilágban.
Azt gondolja, hogy miután befogadta Krisztust a szívébe, miután hívővé lesz, akkor az
égvilágon semmi problémája nem lesz többé. Ez egy hazugság. A gonosz továbbra is meg fog
támadni, sőt, még lehet, hogy jobban meg fog támadni, mint eddig, de nincs hatalma
fölöttünk, mert fölé rendeltettünk. Krisztus a lábaink alá tette, és a mi dolgunk az, hogy a
gonoszt a lábunk, a talpunk alatt tartsuk.
Vannak dolgok, amire nem tudunk befolyással lenni. Meg kell érteni, közvetlen
befolyással. Vannak dolgok, amik nem fognak egyik pillanatról a másikra megváltozni. Tehát
nem tudod kontrollálni a gazdaságot, hogy milyen legyen. Még azt se tudjuk, hogy mások
hogyan bánjanak velünk. Nem tudjuk befolyásolni még a reggeli csúcsforgalmat sem. Lehetsz
dühös, hogy miért vannak ennyien az úton, de nem hoz semmilyen megoldást. Még a felett
sincs hatalmunk többnyire, hogy a másik mit csinál. Ezek a dolgok negatív érzelmeket
okozhatnak, vagy, ahogy a világ mondja, kiakaszthatnak bennünket. Reagálhatunk testi
módon. Mi történik? Okozunk magunknak egy csomó feszültséget, stresszt, elégedetlenséget,
negatív érzést, és egy csomó rossz hangulatot. Tudjátok, ezzel a rossz hangulattal az a baj,
hogy átragad a másikra. Ugyanúgy a lelkesedés is: amikor lelkes vagy, amikor örülsz, amikor
boldog vagy, az is átragad a másikra. Például amikor a futballmeccsen gólt rúg a csapatod,
akkor mindenki örül, mindenki boldog. Még az is, aki esetleg nem is szereti a focit. Még ők is
elkapják ezt a lelkesedést, és ők is elégedettek, és boldogok. Ugyanez a helyzet a
depresszióval is, a rossz hangulattal. A boldogtalan emberekkel. A boldogtalan embernek az
az érdeke, hogy nehogy a másik jól érezze magát. Ő is legyen boldogtalan. Ha már én
boldogtalan vagyok, ő miért legyen boldog, és miért örül? Ez károkat okoz a hívő életében.
Mit mond a Biblia? Örüljetek, mindenkor örüljetek. Majd lesz szó a Szellem gyümölcseiről
is. Nem a testiség gyümölcseiről, hanem a Szellem gyümölcseiről, ami pontosan ellenkezik a
test gyümölcseivel. A stabilitás és a békesség nem kívülről fog jönni, hanem belülről. Meg
kell tanulnunk Isten Szelleme által kontroll alatt tartani magunkat. Mi döntjük el, hogy minek
nyitjuk meg magunkat: a testiségnek, vagy a Szellemnek. Ez egy döntés kérdése. Ezért
mondja az Ige, hogy szánjuk oda a mi testünket Istennek. A gondolatainkat, a
gondolkodásmódunkat változtassuk meg.
Róma 12,1–2.
1. Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti
testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok.
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2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek
megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes
akarata.
A Filippi levélből felolvastuk a múltkor, amikor Pál apostol azt mondta, hogy megtanultam, hogy megelégedett legyek.
Filippi 4,11–13.
11. Nem mintha ezt a nélkülözésemre nézve mondanám; mert én megtanultam, hogy
azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek.
12. Tudok nélkülözni is, tudok bővölködni is; egészen kipróbált vagyok mindenben, a
jóllakásban és éhezésben is, a bővölködésben és szűkölködésben is.
13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Mindenki ismeri az Igéket. Hogy tud ez megtörténni? Mindenre van erőm a Krisztusban,
aki engem megerősít. Semmiképpen nem tudunk erre hústesti megoldásokat hozni. A világ
használ hústesti megoldásokat. A múltkor elmeséltem egy ilyen példát. Még a világnak is
vannak erre eszközei, még a világ is tudja, hogy a stressz, a negatív érzések, a negatív
gondolkodás nem egy olyan dolog, ami használ nekünk, ami a javunkra van, hanem az egy
rossz dolog. A Biblia pontosan figyelmeztet erre. Pál is azt mondja, hogy megtanulta, hogy
megelégedett legyen. Amikor a kihívások vannak, amikor éppen egy pusztán megyünk
keresztül, vagy éppen egy viharon, akkor sem szabad, hogy a békességünket elveszítsük, mert
bennünk a békesség szelleme van. A mi részünk a békesség.
A növekedésünknek vannak korszakai. Úgy, ahogy a fizikai növekedésünknek, úgy a
Krisztusban való növekedésnek is megvannak a korszakai, tanít erről a Biblia. Amikor
megismerjük Krisztust, újjászülettünk, beleszülettünk Isten országába, akkor mindenki
csecsemőnek születik szellemi értelemben, függetlenül attól, hogy hány éves. Mindannyian
elkezdtük valamikor, elkezdtük az Istennel való járást, elkezdtük a Krisztussal való járást, és
mindannyian úton vagyunk. Van, aki még az útnak az elején, van, aki éppen ma kezdi, mert
ma fogadta be a Krisztust. Elkezdünk Krisztussal járni. Elkezdjük megismerni az Ő útjait.
Elkezdjük építeni a kapcsolatunkat Istennel, és egymással. Mert végül is ez egy kapcsolatról
szól. Nézzük a Zsidókhoz való levélben az Igét.
Zsidó 5,12–14.
12. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek,
hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek,
akiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre.
13. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédeiben, mivelhogy kiskorú:
14. Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, akik érzékeiket a gyakorlat során
kifejlesztették a jó és a rossz megkülönböztetésére.
Nézzük szépen sorba. Mit jelent az, hogy amikor kiskorúak voltunk? Akkor anyuka, apuka
etetett bennünket, vagy teljesen mindegy, amit a szánkba nyomtak, azt megettük. Vagy amit
éppen a gyerekek kezébe adtak, azt a szájukba vették. A legkisebb unokánk kirámolt a
mosogatógépből, és a mosószódát vette éppen a szájába. Sőt, azt hiszem, hogy be is vette,
mert ő nem tud különbséget tenni, hogy az árt neki, vagy használ neki. Nem tud különbséget
tenni a jó és a rossz között. A szellemileg csecsemők pontosan ugyanilyenek. Mindent az
égvilágon megesznek, és minden, amit szellemi értelemben is befogadunk, az hatással van
ránk. Az mindenféleképpen az életünkben meg fog nyilvánulni. A jó tanítások, a helytelen
tanítások, azok mind, mind hatással vannak az életünkre. Kiskorúakat, a csecsemőket, a
Krisztusban csecsemőket éppen ezért óvjuk, intjük, hogy olyan táplálékot, olyan étkeket
fogyasszanak, amik a hasznukra, javukra, az épülésükre van.
Nézzük a Római levelet. Beszél a kiskorúságról. A lényege az, hogy nem tud a jó és a
rossz között különbséget tenni, mert még nincs ebben gyakorlata. Olyan csodálatosan leírja az
Ige, hogy érzékeiket a gyakorlat során még nem fejlesztették ki. Még sokkal inkább reagálnak
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a látás, az érzékszervek befolyására, mint a Szent Szellem hangjára. Pedig az Úr Jézus
mondta: az én juhaim hallják az én szómat. A szellemi füleik még lehet, hogy egy kicsit
csukva vannak, és nem úgy veszik Isten vezetését. A másik az, hogy hogyan tudjuk azt
megállapítani, hogy ez Isten Szellemétől van, vagy nem. Van egy fix pont, ahol el tudunk
igazodni Isten Igéjén. Ehhez viszont ismeretre van szükségünk. Igei ismeretre van
szükségünk. Ha pontosan akarjuk követni Isten vezetését, akkor az igei ismeretet meg kell
szereznünk, és kell, hogy növekedjünk Isten Igéjében. Nem tudjuk elkerülni, és nem is
akarjuk, mert Isten Igéjében van az erő, az élet. Amikor Pál apostol az Igét prédikálta, jelek,
csodák történtek. Miért? Mert az Igében élet van. A kiskorúak mindig az érzékszerveik
alapján ítélik meg a dolgokat.
Nézzük a gyógyulást. A legjobb, hogy Jézus gyógyít. Imádkozunk, az emberek
meggyógyulnak. A kiskorú mindent kimond, ami átmegy az agyán, az mind kiszalad a száján.
Nem tudja kontrollálni a száját sem. Hogy van ez például a gyógyulással kapcsolatban? Hogy
miket mondunk ki, egyáltalán nem mindegy. Valaki azt mondja, hogy nekem van egy
daganatom. Ha neked van egy daganatod, akkor elfogadtad! A hit nem a tényeket tagadja. Ha
te azt nézed, mit mond a Biblia ezzel kapcsolatban, hogy Jézus elhordozta minden
fájdalmunkat és minden betegségünket. Valószínű, hogy ez a daganat esetleg ott van a
testeden, senki nem tagadja. Nem a tényeket tagadjuk. De ha te azt a magadénak mondod,
akkor azt fogadtad el, amit az ellenség tálalt föl neked, és itt van a lényeg, mert akkor az van
neked. Mondhatod nyugodtan, hogy van egy tünet a testemen. Van egy daganat tünete a
testemen, de visszautasítom! Mire hallgatsz? A világ látás, hallás, szaglás, tapintás, tehát az
érzékszervek alapján beszél. Ilyenkor azt mondja a világ, hogy hazudunk. Képmutatók
vagytok, hazudtok. Akkor nézd meg Istent! A Biblia azt mondja, hogy legyetek Isten utánzói,
és álljatok ellene az ördögnek, és megfut tőletek. Engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok
ellene az ördögnek, és megfut tőletek. Mire tanít bennünket a Biblia? Hogy utánozzuk Istent.
Akkor nézd meg, hogy mikor ezt tesszük, akkor Istent utánozzuk, vagy nem? Ábrahámnak
mit mondott Isten? Még nem is Ábrahám volt, csak Ábrám. Sok nép atyjává tettelek téged.
Még nem volt egy gyereke se. Akkor most Isten hazudott? Isten nem tud hazudni. Nem ember
az Isten, hogy hazudjon. Hanem amit Isten kimondott, amit Ő kimond, az igazság.
Mi történt? Isten az Ő beszédét, az Ő szavát adta a szánkba. Ha én kimondom, amit Isten
mondott, akkor az igazságot szólom. Nem a tényeket tagadjuk. Nem a betegség tényét, vagy a
daganat tényét tagadjuk, hanem a jogát a testünkön. A szavainkkal, a kétélű éles karddal, az
Igével kiműtjük onnan. Levágjuk, mert semmi keresnivalója a testeden. Ezt tudni kell, és
semmilyen betegségnek, semmilyen elnyomásnak nem engedünk, mert a Biblia azt tanítja,
hogy mi ebből megváltást kaptunk. A szellemi ember hogy ítéli meg ezt a helyzetet? A Biblia
alapján, és aszerint, amit Isten Igéje mond. Az fog jönni a valóságodba, amit hiszel, mert amit
hiszel valójában, azt mondod ki. Nemcsak akkor, amikor egyszer jól kimondod. Nemcsak a
gyülekezetben, amikor helyesen imádkozol. Hanem akkor is, amikor beszélsz a barátoddal,
vagy a barátnőddel, vagy a szomszédoddal, és akkor jól kipanaszkodod magad, és elmondod
az elégedetlenségedet. Nem fog segíteni rajtad. Egyébként is mondják, hogy ne panaszkodj,
mert az emberek döntő többségét nem érdekli úgysem a panaszod, meg a bajod, az
ellenségeid meg csak örülnek rajta. Nem? Akkor miért panaszkodsz? Abba kell hagyni, mert
ez nem Istentől való dolog. Nézzük a Róma levelet. Azt mondja:
Róma 2,19–24.
19. És azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, a sötétségben lévőknek
világossága,
20. A balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret
és igazság formáját.
21. Aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-é? Aki azt hirdeted, hogy ne lopj,
lopsz-é?
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22. Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz-é? Aki utálod a bálványokat,
szentségtörő vagy-é?
23. Aki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-é?
24. Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint meg van
írva.
A Biblia azt tanítja, hogy a törvény, a mózesi törvény a kiskorúaknak való. Mert a
vezérlőmester alatt volt. Míg az emberek kiskorúak, addig a vezérlő mester alatt vannak. De a
törvény ki volt? A Krisztusra vezérlő mesterünkké lett. Miért? Hogy az ember a saját maga
végére érjen, és belássa, hogy nem tud megállni.
Galata 3,24.
24. Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk
meg.
A törvény nem volt arra képes, hogy az embereket fölnevelje, és hogy nagykorúvá tegye
őket. Merthogy utasításokat hajtottak végre gyakorlatilag, azt nem a szívükből tették, az nem
egy belső vezérlés volt, hanem egy külső vezérlés, egy külső parancs volt. Kiskorúságban
tartotta a törvény az embereket. Sajnos ma is nagyon-nagyon sok hívőt tartanak kiskorúságban az által, hogy a törvényt prédikálják nekik. Ezt ne tedd, azt ne tedd, amazt ne tedd! A
törvény a kiskorúaknak való. De Krisztus megváltott bennünket a törvény alól, függetlenül
attól, hogy a törvény jó és igaz, de nem alkalmas arra, hogy bennünket nagykorúvá, felnőtté
tegyen Krisztusban.
Majd megyünk tovább. Jó vége lesz ennek. Ezek olyan részek, amiket nem szívesen
hallgatunk, de tudjátok, a gyógyszer is keserű, de ha beveszed, akkor lehet, hogy egy kis
hatása lesz, ha már fizikai szinten nézzük ezeket a dolgokat. Nézzük az 1Korinthus 3,3
igeverset. A korinthusi gyülekezet volt talán a legtestibb gyülekezet, az összes gyülekezet
közül, akiknek Pál apostol írt. Nem biztos, hogy így van, de az egyik közülük volt, az biztos.
1Korinthus 3,3–5.
3. Mert még testiek vagytok; mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van
köztetek, vajon nem testiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é?
4. Mert mikor az egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem
testiek vagytok-é?
5. Hát kicsoda Pál, és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és
pedig amint kinek-kinek az Úr adta.
Nem olvasom tovább, de gyönyörűséges az egész, az ember nehezen tudja behúzni a
kéziféket, hogy tovább ne olvassa, de nézzük tovább. A törvény nem képes arra, hogy
békességet hozzon. A múlt alkalommal is fölolvastuk, de most is olvassuk el a Róma 8,6-ot,
hogy miért kell, hogy foglalkozzunk a testiséggel. Azért, mert itt írja az Ige:
Róma 8,6.
6. Mert a testnek gondolata halál; a Szellem gondolata pedig élet és békesség.
A testnek gondolata halál. Nem minden használ neked, nem minden táplálja az életedet,
amit a test kívánságai hoznak. A Szellem gondolata pedig élet és békesség. Itt már
gyakorlatilag megvan a kulcs, hogyan lehet békességünk. Úgy, ha a Szellemet követjük. Ha a
Szellemet követjük, akkor az életet és a békességet követjük. Tehát Isten a békesség útján
vezet bennünket. A békesség valójában az érzelmi stabilitás mutatója. Egy stabil érzelmi
állapot. A szellemi ember békességre törekszik. Fölolvastunk a múlt alkalommal is jónéhány
igeverset a Római levélből.
Róma 12,18–19.
18. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek.
19. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama
haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
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Azt is mondtuk, hogy nem mindig rajtunk áll, de hogy mi békességgel éljünk valakivel, az
rajtunk áll. Hogy én hogy reagálok le valamit, az rajtam áll. Írja az Ige.
Róma 14,19.
19. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épüléséra valók.
A békességre. Nem a frusztráltságra, az elégedetlenségre, az irigységre, a viszálykodásra,
hanem mire? A békességre. Miért? Mert az épít téged. Az épít téged, az épít engem,
ugyanúgy. Nézzük meg, hogy mi történik, amikor békességed van. Ki hozza a békétlenséget?
A gonosz, azért, hogy kilopjon Isten áldásainak birtoklásából. Mert áldottak vagyunk, ez egy
tény, le van írva a Bibliában. Lehet, hogy ebből még nem sok minden látszik az életedben, a
fizikai valóságban, de te akkor is áldott vagy! Az áldás mag az ott van benned. Hogyha azt
megfelelően locsolod, vitaminozod, akkor az a fa, ami benned van, gyümölcsöt fog teremni,
az az áldás fa áldásokat hoz. De a gonosz mindig lepermetezi valamivel. Le akarja gyomirtózni benned, hogy ne legyenek ilyen gyümölcsök.
Róma 16,20.
20. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk
Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen.
Mi történik? A békesség Istene megrontja a sátánt. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy Isten
soha nem ideges. Ő soha nem elégedetlen. Mi az Ő gyermekei vagyunk. Akkor még egyszer
nézzük meg, hogy mi táplálja a békétlenséget? Fontos, hogy ezt ismerjük föl. A meg nem
újított elme. A gondolkodásunk. Ezt is már megnéztük a Példabeszédekben. Amint
gondolkodik az ember, olyan valójában. A test szerint való járásról tehát még egyszer. Ki a
testi ember? Akiket az érzelmeik vezetnek, és az érzelmek alapján hoz döntéseket. Ez az
érzelem lehet félelem is akár. Nem azt jelenti, hogy soha nem fogunk félni. Ez nem azt jelenti,
hogy soha nem lesznek negatív érzelmeink. Ez soha nem azt jelenti, hogy minden rendben
lesz az érzelmeinkkel. De nem az alapján kell, hogy döntéseket hozzunk. Ez fontos. Rossz
döntéseket hozunk, ha az érzéseink alapján döntünk. A világ bizony az érzései alapján hoz
döntéseket. Sajnos néha keresztények is, főleg csecsemő keresztények, és a nem csecsemő
keresztények is tesznek ilyeneket. Fel kell, hogy ismerjük.
Nézzük a Galata levelet. Azt hiszem, hogy most jön ez a rész, hiszem, hogy lesz elég időm,
hogy befejezzem. Sok mindent hoztam, és megnézzük, mert ezek nagyon érdekes dolgok,
építeni fognak bennünket. Először is a Biblia leírja, hogy mik azok a hústest cselekedetek. Ha
azt mondjuk, hogy hústest cselekedet, ezt a világ nem érti, nem tudja, miről beszélünk.
Nagyon vigyáznunk kell a keresztény nyelvezettel, és aki már 10, 20, 30, vagy 40 éve
keresztény, az nagyon hajlamos arra, hogy elmondja azokat a keresztény szavakat. De a
világnak ez egy kódolt nyelv, nem értik. Éppen ezért fölolvassuk, hogy mi a hústest
cselekedete, hogy ezt mindenki értse.
Galata 5,19–21.
19. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag,
patvarkodások, visszavonások, pártütések,
21. Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről
előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy aki ilyeneket
cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.
Amikor én ezt először fölolvastam, és főleg a végét, hát akkor nagyon megijedtem. Azt
mondtam: pokolba fogok kerülni? De ez nem erről szól. Ezek is kényes igeversek, amiket
nagyon sokan félreértelmeznek, és sok ember számára félelmet hoz. Azt hiszem, itt föl van
sorolva minden rossz dolog, és hadd mondjak egy rossz hírt: mindegyiket elkövettük
mindannyian! Akkor most mi lesz velünk? Akkor most a pokolba kerülünk? Szó sincs róla!
Éppen ezért erre egy kis időt fordítottam, és meg fogjuk nézni a következő igeszakasznál az
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eredeti görögöt. Elküldtem a fényképet, hiszem, hogy Szilvi ki tudja nekünk vetíteni. Hogy
mit jelent ez valójában, és szó szerint ki fogjuk szótárazni. De addig is nézzük, amit eddig
fölolvastam, nézzük az Ige elejét. A házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, fajtalanságok.
Az eredeti görög nem említi a házasságtörést. Viszont említi a paráznaságot, ami jelenti a
házasságtörést is. Nézzük meg, egyáltalán mi az a paráznaság? Erről is nagyon fals
elképzelések vannak keresztény körben. Csak az erkölcsi kicsapongásokat – hogy finoman
fogalmazzak – nevezik paráznaságnak. Mi a porneia szó jelentése? Innen származik a
prostitúció szó. Ezt is jelenti. Jelenti még a kultikus paráznaságot – ezt főleg a kananiták
végezték annak idején, amikor idegen isteneknek, termékenységi isteneknek mutattak be
különféle erkölcstelen áldozatokat. Pénzért adott erkölcstelen szolgáltatás, és a többi. Nézzük
meg ezt az Ószövetségben is, a törvényben. Isten törvénye nagyon szigorú volt a paráznákkal
szemben, és a paráználkodással szemben. Itt Mózes 1. könyvében olvashatunk arról, hogy
Jákób lányát, Dinát, aki Leától született, Sekem, Hámor fia erőszakkal elvitte, és erőszakot
tett rajta. Az ószövetségben a néperkölcs is nagyon tiltotta, és ellene volt ennek, hiszen
hatalmas károkat okozott. Olvastunk a sekemi mészárlásról. Ezek nem azok a részek, amiket
szívesen olvasunk a Bibliában, de bizony nagyon keményen leszámoltak, mivelhogy
megszentségtelenítették az ő húgukat. A törvény sok mindennel büntette a paráznaságot az
ószövetségben. Nem olvasok föl igeverseket, ezt már az elmúlt alkalmakkor fölolvastam.
Például a parázna nőnek meg kellett halnia az ószövetségben. Mózes 5. könyvének a 22,21.
igeverse:
5Mózes 22,21.
21. Akkor vigyék ki a leányt az ő atyjának háza elé, és az ő városának emberei
kövezzék meg kővel, hogy meghaljon; mert gyalázatosságot cselekedett Izraelben,
paráználkodván az ő atyjának házánál. Így tisztítsd ki közüled a gonoszt.
Gonosz cselekedeteknek tartja, és most értjük meg, amikor a János 8. fejezetben a
farizeusok odarángatták azt a parázna nőt Jézus lába elé. Erre az igeversre, erre a törvényre
hivatkoztak. Megváltást kaptunk a törvény alól, a törvény átka alól, ezt szeretném
hangsúlyozni. Ettől függetlenül a paráznaság gonosz dolog Isten előtt! De amit legelőször
meg kell értenünk, hogy a testiség nekünk okoz károkat. A bűn magában hordozza a büntetést
is a számunkra. Isten azért akar megóvni bennünket ettől, mert következményei vannak,
hatással van az életünkre. Igen, a kegyelem korszaka alatt vagyunk, a bűneink miatt nem kell
a pokolba menni, mert Jézus elment helyettünk. De ez nem jelenti azt, hogy a bűn
következmények nélkül marad. Akár a fizikai testedet is elpusztíthatja. Nem Isten ítél meg,
hanem maga a bűn magában hordozza az ítéletet. Ezt szeretném, ha megértenénk, Isten Igéje
erre tanít bennünket. Például a papnak a lányát, ha paráznává lett, meg kellett égetni. Ez elég
szigorú, elég durva büntetés.
3Mózes 21,9.
9. Hogyha valamely papnak leánya vetemedik paráznaságra, megszentségteleníti az ő
atyját, azért tűzzel égettessék meg.
Hálát adunk Istennek, hogy nem vagyunk a törvény alatt! Lehet, hogy sok lányt el kellene
égetni mostanság is, ha a törvény alatt lennénk. Nem lenne jó! Nem tudom, miért igyekeznek
az emberek vissza a törvényhez, a mózesi törvényhez.
Parázna kapcsolatból származó személyek például nem lehettek Isten gyülekezetének a
tagjai. Mit tehetett róla az illető, aki megszületett, hogy parázna kapcsolatból született?
Semmit! De akkor sem lehetett, mert ezt mondta Isten törvénye. Tehát nagyon-nagyon
szigorú, ha csak ezt az egyet nézzük is.
A paráznaság eltűrése megszentségteleníti a földet.
3Mózes 19,29.
29. A te leányodat meg ne becstelenítsd, paráznaságra adván azt; hogy paráznává ne
legyen a föld, és be ne teljék a föld fajtalansággal.
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A fajtalanság a természetellenes partnerkapcsolatok, tehát ide tartozik a homoszexualitás, a
leszbikusság, és sorolhatnánk tovább. Ezek gyűlöletesek Isten szemében, fajtalanságnak
nevezi. Sőt, még vannak ennek durvább változatai is. Nem szeretnék erről itt beszélni, mert
nem erről szól a történet, hanem arról, hogy ezek Isten szemében gonosz dolgok, és nagyon
ártanak nekünk.
A Hóseás 1,3-ban paráznának minősíti például Izrael népét az Isten a Jahve iránti hűtlenségért, amikor bálványáldozatokat mutattak be. Az evangéliumokból is kiderül, hogy a
korabeli zsidóság életéből sem hiányoztak ezek, hanem ott voltak. De Jézus megfeddte a
paráznákat, megfeddte a farizeusokat is, akik ilyeneket cselekedtek. Azt is mondta Jézus,
hogy a paráznák és a vámszedők meg fognak előzni benneteket Isten országában. Ezt a Máté
21-ben is olvassuk.
Nézzük, ahogy Pál apostol is figyelmeztet erre. Tehát az Újszövetségben is vannak erről
írások. Tudom, hogy ezek most nem olyan felemelő dolgok, de a vége jó lesz, higgyétek el!
1Korinthus 6,17–18.
17. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem Ővele.
18. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen
kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.
Ezt szeretném itt kiemelni. A hűtlenséggel, az egyéb kicsapongásokkal megnyitjuk
magunkat a gonosznak, és a saját magunk teste ellen vétkezünk. Ide sorolható a házasságtörés
és sok minden más. Amikor sok bajt okozunk, akkor rengeteg érzelmi válságot is okozunk
magunknak. Rengeteg elégedetlenséget a másiknak, a környezetnek, a családnak. Sok-sok
olyan vonzata van, hogy nem lehet békessége azoknak az embereknek, akik ezeket a dolgokat
teszik, mert egyszerűen nincs ott a belső békesség. Zaklatottság van. Nem az az út, amit Isten
tervezett a számunkra. Amikor a Biblia figyelmeztet, hogy óvjuk meg magunkat ettől, nem
azért teszi, mert akkor Isten le fog esni a trónjáról. Igen, minden bűn sérti Isten dicsőségét, de
elsősorban amiért a Biblia figyelmeztet, hogy magunknak okozunk károkat, magunknak
okozunk elégedetlenséget, békétlenséget, és sok minden más zűrzavart. Ezek a fajta dolgok
megnyitják az utat a varázslás előtt, ajtót nyit a szellemi fejedelemségek, hatalmasságok előtt,
és bizony a szellemi dolgok befolyással vannak a fizikai életünkre is. Ezek mind-mind gonosz
erőknek nyitnak ajtót.
Nézzétek például Szodoma, Gomora esetét. Istennek el kellett pusztítani, mert odáig ment
a paráznaság, a fajtalanság, amit Isten nem tűrhetett tovább. Egyszerűen veszélyessé vált a
földre. Meg kell érteni, hogy ez mind okulás céljából lett leírva. Tehát nem bánhat senki saját
kénye-kedve szerint a testével, mert az a Szent Szellem temploma, Istené vagyunk. Sőt, a
Jelenések könyvében olvasunk nemzetről, mint parázna nemzetről. Az istentelen Babilon
mintájára paráználkodnak, a Jelenések 17–18-ban van erről írva. Sőt, így mondja, hogy a
„nagy parázna”. A korabeli nagy paráznákhoz hasonlóan aranyozott homlokkötőt viselt,
melynek neve ez volt: „A nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja". Ez a
Jelenések 17,5-ben van írva. Tehát sok-sok mindent jelent, az Istenhez való hűtlenséget is
jelenti.
Mit jelent a tisztátalanság? Jézus megtisztított bennünket, mi már nem vagyunk
tisztátalanok. Az Ő szent vére megtisztított bennünket. Az ószövetségben ezt is nagyon
komolyan vette Isten, Például a nők a havi vérzéseik miatt nem lehettek női papok, mert
tisztátalanoknak számítottak. Nézzétek meg: az ószövetségben még szó sincs arról a nőknél,
hogy pap, nincs rá szó. Olyan van, hogy prófétanő. A nők nem lehettek papok, mert
tisztátalannak neveztettek emiatt. Sokan hivatkoznak erre ma is, hogy miért nem
szolgálhatnak nők. Ostobaság, mert Jézus megtisztított bennünket, és senki ne mondja
tisztátalannak azt, amit Ő megtisztított. Egy tisztátalan nem érintkezhetett Isten szentségével,
még a főpap sem mehetett be a Szentek Szentjébe, előtte meg kellett magát tisztítania. Az
elmúlt alkalommal beszéltünk a vörös üszőről, a vörös tehénről, aminek a hamvát vízzel és
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izsóppal elegyítve rá kellett hinteni azokra a tisztátalanokra, akik például halott embert
érintettek. Beszéltünk arról, hogy a nyelvünk tulajdonképpen az izsópnak a szinonimája. Az
Ésaiás könyvében olvassuk, hogy tisztátalan ajkú vagyok. Ott is tisztátalanságról van szó.
Amikor beszélünk, akkor is fontos, hogy ne mondjunk tisztátalan dolgokat. Rengeteg Ige van
erről a Bibliában.
Az ószövetségben a halott emberrel való érintkezés is tisztátalanná tett embereket. Ugyanez érvényes az ölésre is. Az ószövetségben a kiontott vér, a megölt ember is tisztátalanná
teszi, beszennyezetté teszi a földet. Még az Ószövetségben is olvassuk, hogy Kain megölte
Ábelt, és az Ábel vére fölkiáltott a saját igazságáért. Jézus vére a mi igazságunkért kiáltott fel,
és beszél. Hálát adunk Istennek!
A 2Sámuelben olvassuk, hogy a nők igen korlátozott mértékben vehettek részt Izrael
gyülekezetében. A héber nyelvben még kifejezés sincs a papnőre, tehát annyira tiltották ezt. A
próféta asszony, az már elfogadott. Továbbá a lepra, meg más betegségek is tisztátalanokká
tették az embereket. Például a leprás sem mehetett Jézushoz – emlékezünk rá, Lukács
evangéliumában olvassuk, amikor a leprás Jézushoz ment gyógyulásért –, mert tisztátalan
volt. Krisztus megtisztított bennünket! A tisztátalanok el voltak különítve. Mi leginkább a
szánkkal tudunk tisztátalan dolgokat szólni. Még a vakok, és a sánták is csak a külső udvarban
tartózkodhattak az ószövetségben. Látjátok, hogy milyen jó, hogy Krisztus megváltott
bennünket? Oly sok törvény alól, amelyek benne voltak az ószövetségi törvényben, de mi
szabadokká váltunk. Jézus vére micsoda ár volt értünk, és milyen hatalmas munkát végzett el
a mi életünkben!
Sámson anyja például a terhességének ideje alatt nem ehetett semmilyen tisztátalant – a
Bírák könyvében olvasunk erről. Lehetne itt még sok minden fölsorolni.
Az erkölcsi értelemben vett tisztátalanság az újszövetségben is megmaradt. Az Istentől
való elfordulás, valamint az erkölcstelen kicsapongás jelenti a tisztátalanságot.
Zsidó 12,15–16.
15. Ügyeljetek arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon, hogy a keserűség
bármely gyökere felnövekedve zavart ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.
A keserűség föl ne növekedjen, és zavart ne okozzon. Tehát ne etessük a keserűségünket,
ne etessük a megbántódottságunkat, ne tápláljuk, ne hizlaljuk, mert nagyon nagyra tud nőni!
Ez olyan, mint amikor a gyerek fújja a rágógumit. Először csak pici, fújja, fújja, kidurran, és
puff! Az egész a képére tapad, és onnantól kezdve nem látja, csak a problémát, meg az
elégedetlenséget. Így van az, amikor a vakondtúrásból Himaláját csinálunk. Meg tudjuk
fertőzni a másikat a tisztátalan gondolatokkal, a nyelvünkkel, a szánkkal, a
bántódottságunkkal, és sorolhatnánk tovább
16. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy tál ételért eladta
elsőszülöttségi jogát.
Tehát tanít erről a Biblia.
Titus 1,15–16.
15. Minden tiszta a tisztáknak: de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem
tiszta; hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mind lelkiismeretük.
Lassan megyünk a megoldás felé, még mindig nem tartunk ott, de haladunk.
16. Vallják, hogy ismerik az Istent, de cselekedeteikkel megtagadják Őt, mivelhogy
utálatosak és engedetlenek és minden jó cselekedetre alkalmatlanok.
A testiség mit mutat? Azt, hogy nem igazán ismerjük Istent. Ez a mutatója! Lehet, hogy
hallottál róla, sok mindent tudsz róla, de a testiség mindig ezt mutatja.
Elmegyünk a Máté 20-ra. Itt van egy csodálatos történet a szőlőmunkásokról, nagyon jól
ismert történet. A lényeg az, hogy a vincellér, a szőlősgazda munkásokat hívott el a szőlőjébe
dolgozni. Volt, akit reggel hívott el, volt, akit délelőtt, és volt, akit déltájban. Miután megegyezett velük tíz dénárban, megmondta, hogy mindenki meg fogja kapni azt, ami jár. Az
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elsőkkel megegyezett egy fix összegben, tíz dénárban. A többieknek azt mondta, hogy gyere,
aztán majd megkapod, ami jár neked.
Máté 20,7–16.
7. Mondának néki: Mert senki sem fogadott meg minket. Monda nékik: Menjetek el
ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok.
8. Mikor pedig beesteledék, monda a szőlőnek ura az ő vincellérjének: Hívd elő a
munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig.
9. És jövén a tizenegyórások, fejenként tíz-tíz dénárt kaptak.
Tehát nem az elsőkkel kezdte, hanem a tizenegy órásokkal.
10. Jövén azután az elsők, azt gondolják vala, hogy ők többet kapnak: de ők is tíz-tíz
dénárt vettek fel fejenként.
11. Amint pedig fölvették, zúgolódnak vala a házigazda ellen,
12. Mondván: Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted
azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük.
13. Ő pedig felelvén, monda azok közül egynek: Barátom, nem cselekszem
igazságtalanul veled; avagy nem tíz dénárban szerződtél-é meg velem?
14. Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni,
mint néked.
15. Avagy nem szabad-é nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te
szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?
16. Ekképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a
hivatalosak, de kevesen a választottak.
Ez egy tipikus példája annak, ami ma is folyik Krisztus Testében, és a világban is, az
irigység. Ez egy tipikus példája annak, és erről is beszél a Galata levél. Nagyon gyakran
imádkozunk előléptetésért, hogy a munkahelyen léptessenek elő, anyagi juttatásokért, jó
előmenetelért. Mindenki örül, amikor Isten beteljesítette. Mondjuk például: a munkahelyeden
előléptettek vezetővé, és ki fog derülni, hogy akik eddig a barátaid voltak, nem is annyira a
barátaid. Ahogy Pál apostol is mondja:
1Korinthus 16,8–9.
8. Efézusban pedig pünkösdig maradok.
9. Mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok.
Ha megnyílik előtted egy nagy kapu, megnyílik előtted egy nagy lehetőség, akkor
megsokasodnak az ellenségeid is. Ezt írja az Ige. Kiírtam egy-két jelentését az irigységnek, a
különböző bibliai lexikonokból, hogy mit neveznek irigységnek. Nagyon érdekes. Ezeket is
föl kell ismernünk, és sajnos, irigykedtünk már mindannyian. Aki azt mondja, hogy nem, az
most hazudik is. Tettünk már ilyet mindannyian, de ezt föl kell ismerni. Nézzük meg, hogy mi
az irigység: „Az irigység a más örömén érzett fájdalmunk. Amivel rokon érzés, a másnak
fájdalmán érzett öröm. Ha ez az érzelem az ellen fordul, aki örömet érez, gyűlöletté válik.” Ez
az, amiről beszéltem, hogy egy boldogtalan ember másokat is boldogtalanná akar tenni. Irigyli
azt az állapotát, hogy ő boldog, elégedett. Találkoztatok már ilyen emberrel? „Fordulhat egy
tárgy felé is, amely másoknak örömet okoz, másoknak a javára szolgál.” Amikor valakitől
irigyelsz valamit.
Egy másik szótár szerint: „Az irigység a mások értékei láttán ébredt ellenséges indulat,
mely önmagára nézve rossznak látja a másik lelki vagy anyagi javait.” Mi történik? Ugyanaz,
amit itt olvastunk. Azt mondta a gazda: azért, mert én jó vagyok, azért a te szemed gonosz?
Azért, mert a másiknak adatott, azért a te szemed gonosz? Mi a normális állapota egy
kereszténynek? Ha valakit Isten megáldott, akkor mi a normális reakció erre? Dicsőség
Istennek, én vagyok a következő! Igaz? Hálát adunk Istennek, hogy már ő is megkapta.
Tudjátok, ezt az érzést is eléggé tápláljuk az életünkben. És még lehet, hogy igazad is van. A
legrosszabb eset: előléptettek valakit, és nem őt kellett volna, mert korrupt, mert nem is
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dolgozik, vagy jogtalanul jutott oda. Ha még igazad is van, ez a legrosszabb helyzet, mert
akkor még jobban táplálod és dühíted magad, és ha ez után megméred a vérnyomásodat,
akkor nem jót mutatnak a műszerek.
Egy másik megfogalmazása az irigységnek: „Olyan emberről mondják, aki más javán,
szerencséjén szomorkodik, és inkább magának kívánná. Rossz szemekkel nézi mások
előmenetelét.” Ez megint a gonosz természete, Luciferé, aki korábban fényes hajnalcsillag
volt, aki kivettetett a mennyből, ő okozta ezt.
Galata 5,19–21.
19. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag,
patvarkodások, visszavonások, pártütések,
21. Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről
előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket
cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.
Nézzük meg, hogy az eredeti görög szavak mit írnak a Galata 5,19-21-ben. Ott először azt
írja, hogy paráznaság, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedések,
veszekedések, versengés, indulatosságok (az is a hústest cselekedete), viszálykodások, szakadások, szektásodások, irigykedések, részegségek, tobzódások. Az utolsó versszakot nézzük,
hogy lássátok, hogy mi van odaírva az eredetiben. Mindannyian hústestben élünk, és
mindannyian szinte majdnem az összes itt felsoroltat megtettük. Mert Jézus azt mondta, ha
csak gondoltuk, akkor is megtettük, és akkor az igazságos büntetésünk a pokol lenne. De a mi
büntetésünket elszenvedte Krisztus, Ő elment helyettünk, kifizette az adósságunkat, a mi
részünk nem a pokol.
Ezek a törzs szavak: ilyeneket, cselekvők, királyi uralmat, Istené, nem fogják örökölni.
Tulajdonképpen nem uralják Istennel az életüket itt a földön. Ez az eredeti fordítás. Mit jelent
ez? Amikor ilyeneket cselekszünk, akkor a hústest uralkodik rajtunk, akkor nem mi
uralkodunk a Krisztussal, hanem a test kívánságai uralkodnak rajtunk. Amikor nikotinfüggő
vagy, alkoholfüggő vagy, az a hústest cselekedete, és ilyenkor az uralkodik rajtad. Kicsiben
kezdődik. Volt olyan, hogy eluralkodott rajtam a kávé, és akkor azt mondtam: Jó, most kéthárom hónapig nincs kávé! Mert ha annyira eluralkodik rajtam, akkor tudom, hogy az ártani
fog nekem. Már nem tudtam kontrollálni. Ugyanígy van az alkohollal, így van a kábítószerrel.
Így van mindennel, ami leural, a kívánságokkal. Lehet ez pornográfia, lehet ez sok minden,
amely így leural téged. Akkor nem te uralkodsz a Krisztussal! Az az örökségedet, amit Isten
megszerzett, azt az uralmat, amit Krisztusban megszerzett nekünk az Atya, nem fogod
élvezni. Ezért van annyi depressziós, annyi nívó alatt élő keresztény. Ez az oka, ezekkel
foglalkozni kell.
Na, most nézzük a megoldást, mert semmit nem ér ez az egész prédikáció, ha nem kapunk
útmutatást, hogy hogyan tudunk kikecmeregni ebből az egészből. Mert ez a lényege. A
szorongás, a depresszió, a pánikrohamok, az irigység, a szomorúság, hogy értéktelennek érzed
magad, és sorolhatnánk tovább, ezek nem jó dolgok. Mondhatnánk azt is, hogyha testi
megoldást kívánnánk erre, hogy jó, hát állj hozzá pozitívan! De ehhez nem lehet pozitívan
hozzáállni, nem ez az igazi megoldás. Ezekből a dolgokból ki kell, hogy jöjjünk!
Hogyan tudunk kijönni? Úgy, ha a kegyelem evangéliumát megértjük. Mindjárt el fogom
magyarázni, hogy miért van ez így. Például a kegyelem tanítása is szabaddá tehet embereket.
Miről beszélt Jézus a prostiknak, a vámszedőknek, azoknak a testi embereknek? Isten
szeretetéről, Isten kegyelméről, és a kegyelem szabaddá tette őket. A kegyelem üzenete. A
tiltás nem változtatta meg őket. A hústesttel nem tudsz ellenállni. Nagyon sok alkoholistával
beszélgettem. Odajöttek, beszélgettek, őszinték voltak. Azt mondták, hogy elvesztették az
uralmukat az alkohol fölött. Meg akarnak szabadulni, de nem tudnak. Amikor erre a pontra
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eljutsz, akkor add meg magadat Istennek, és Ő segíteni fog! Amikor a te erőd elfogyott,
amikor a te képességed elfogyott, akkor jön Isten, és azt mondja, itt vagyok! Hogy Ő
dicsőüljön meg abban, hogy téged kihoz onnan. Hogy lehet ezt a jó hírt manifesztálni az
életünkre? Jézusban nem volt bűn, mégis úgy halt meg, mintha bűnös lett volna. Most
megkérdezhetnéd, hogy hogyan segít nekem ez a rabságomban, házasságomban, hogyan segít
nekem abban, amit teszek? Hogy van mindez hatással a mentális egészségemre, az érzelmeimre, a békességemre?
Itt kell megérteni azt, hogy mindez a jó lelkiismerettel kezdődik. A jó lelkiismerettel
kezdődik! Amikor tudod, hogy minden bűnöd meg lett bocsátva, az békességet hoz. Itt van a
különbség a törvénytanítók és a kegyelemtanítók között. Mit szeretnénk látni a gyülekezetekben? Szeretnénk látni az emberek szentségét, szeretnénk látni, hogy az emberek jó életet
élnek, hogy mentesek a hústest cselekedeteitől, és a hústest igájától. Van az üdvösségre egy
szó, a sozo. A sozo nem csak a gyógyulást jelenti, nem csak azt, hogy megszabadultunk, és
nem a pokolba kerülünk, hanem a mennybe. A sozo azt jelenti, hogy megszabadulás minden
bajtól, minden veszedelemtől, a gonosz minden elnyomásától, csapdájától. Ezt tudni kell! A
hústest kívánságaiból is szabaddá tétettünk, akkor is, hogyha ez nem látszik az életünkön.
Tehát a tökéletes lelkiismeret, ami szabad a bűntudattól. A bűntudat még mélyebbre visz.
Nem a bűntudat a megoldás! Igen, a bűnt föl kell ismerni, a helytelen dolgokat föl kell
ismerni, és nem szabad, hogy megadjuk magunkat neki. Ha tudod, hogy a tartozásod ki van
fizetve, akkor nem félsz a hitelezőtől. Ez a baj, hogy amikor az emberek bűnt követnek el,
amikor rosszat tesznek, akkor elmennek Istentől. Félnek a hitelezőtől, félnek Isten elé menni.
Nézd meg: Ádám, amíg bűnt nem követett el, addig mindig Istennel járt, de utána elbújt.
Ugyanezt teszik azok az emberek is, akik bűntudattal élnek. Egy dolgot tudnod kell, hogy a
tartozásod ki van fizetve! Nincs adósságod! Jézus túlfizetett! Tehát nincs bűn a
lelkiismeretünkben! De nehogy azt értsd ez alatt, hogy most akkor jó lelkiismerettel
követhetsz el bűnt. Szó sincs erről!
1János 3,19–22.
19. És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így nyugtatjuk meg
Őelőtte a mi szíveinket.
20. Ha szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud.
21. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;
22. És akármit kérjünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk az Ő parancsolatait, és
azokat cselekesszük, amik kedvesek Őelőtte.
Mikor tesszük azokat, amik kedvesek Őelőtte? Ha a szívünk nem vádol minket, és
bizodalmunk van Istenhez. Ha nincs bizodalmad Istenhez, ha nem hiszed, hogy minden
bűnödet megbocsátotta, akkor nem mersz odamenni hozzá. Akkor nem lesz bizalmad
Istenhez. Tehát mindig van bűn a cselekedetekben, mert nem vagyunk tökéletesek, mindig
van, és sajnos mindig lesz hiba, és lesz bűn. De Isten nem akarja, hogy bűn legyen a
lelkiismeretünkben. Ez nagyon fontos! Amikor a bűn kikerül a lelkiismeretből, akkor
megszűnik az uralma a szívedben. Akkor nem a bűn fog téged uralni, hanem Isten szeretete
fog uralni. Ez a kiút a hústest cselekedeteiből! Ezért töltünk annyi időt azzal, hogy
tanulmányozzuk a megváltást, és a megváltás erejét. Ez a kulcs a szentséghez. Nem a törvény,
nem a tiltás, hanem ez a kulcs Istenhez. Ez a kulcs a szentséghez, amit nagyon sokan
szeretnének minden gyülekezetben, és mindenhol, és mindenhol az egész világon.
Zsidó 10,1–2.
1. Mivel a törvényben csak árnyéka van az eljövendő javaknak, nem a valóság igazi
képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletességre juttatni az odajárulókat;
Azok az áldozatok, amiket a papok a törvényben bemutattak, nem képesek megtisztítani az
embereket.
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2. Különben megszűnt volna az áldozás; hiszen, ha egyszer megtisztultak volna az
áldozók, többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.
Tehát Jézus megtisztított bennünket, ezért nem bűntudatúnak, hanem megigazultság
tudatúnak kell lennünk. Ez az, ami megment bennünket a testiségtől: az Istennel való jó
kapcsolat.
Itt jön a következő, ami nagyon fontos: a Szellem gyümölcse.
Galata 5,22–24.
22. De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság,
hűség, szelídség, mértékletesség.
Nem lehet benned nagyobb szeretet, mint amennyire tudod, hogy Isten mennyire szeret
téged! Attól nagyobb szeretet nem tud átfolyni rajtunk, mint az, amit el tudunk fogadni. Ha
Istentől nem tudjuk elfogadni a szeretetet, akkor nem tudjuk közvetíteni sem mások felé. Ami
nincs benned, azt nem tudod odaadni. Amit te nem birtokolsz, azt nem tudod átadni a
másiknak. Ezért fontos, hogy a szeretet folyjon át rajtunk. A Szellem gyümölcse pedig a
szeretet. Mit fog ez neked okozni? Örömöt, békességet, béketűrést, szívességet, jóságot,
hűséget, szelídséget, mértékletességet. Le van győzve a hústest kívánsága! Dicsérjük az Urat!
Szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség!
23. Az ilyenek ellen nincs törvény.
24. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
Halleluja! Dicsérjük az Urat! Köszönjük az Ő Igéjét! Minden dicsőség Jézusé!
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.
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