A TÖRVÉNY ISTENE
A törvény. Kevés bibliai tárgykör váltott ki élesebb vitákat a kereszténység különböző ágazataiban
az elmúlt 2000 évben, mint a törvény szerepe az üdvtörténelemben. A törvény és kegyelem
kérdése végeláthatatlan teológiai vitákat, nézetek és ellennézetek ütközését tudja maga mögött, s
ennek koránt sincs még vége. Ma is kismillió tanító kismillió eltérő tanítását lehet hallani ebben a
fontos témakörben. A „törvény vs. kegyelem”, „vagy az egyik, vagy a másik”, „az egyik is és a
másik is”, a pró ide, kontra oda minden lehetséges kombinációja meg volt már vitatva az idők
folyamán. Tény, hogy a törvényhez legtöbben az esendő ember szempontjából állnak hozzá, s
ennek megfelelően inkább negatív megítélés alá kerül, szemben a bűnt megbocsátó és elfedő
csodálatos, szeretetből fakado kegyelemmel. Legyen egy dolog, hogy miként vélekednek az
emberek és egy másik az, hogy miként tekint Isten az általa megalkotott törvényre, hiszen
valójában egyedül ez a mérvadó. Ebben az írásban leginkább ebből a szempontból kívánjuk
megközelíteni a témakört, mert soha nem érthetjük meg igazán sem a törvény, sem a kegyelem
sem a szeretet lényegét anélkül, hogy megértenénk a törvény, a kegyelem és a szeretet Istenét.
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A TÖRVÉNY ISTENE
A teremtett világegyetem egy mérhetetlen nagyságú, az emberi elmét messze meghaladóan
összetett és bonyolult projekt, aminek egy parányi porszemén él az emberi faj. Ennek a gondosan
és csodálatos módon megalkotott lénynek (Zsolt. 139:14) az elméje lehetővé tette azt, hogy képes
legyen megismerni nem csak a maga közvetlen fizikai világának a törvényszerűségeit, de belátást
nyerjen az univerzum rendjének működésébe is, és a fizikai törvények megismerése, majd

alkalmazása által képessé váljon egy elképesztő technikai fejlődésre. A fizikai érzékszervekkel
(látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás) és az ezekből fakadó információkat feldolgozó elmével
felruházott ember azonban képtelen érzékelni az anyagi világon túli dimenziókat. Ebben az
állapotában az emberi elme soha nem lesz képes felfogni azt, ami a fizikai világ előtt, vagy ami
azon túl létezett, illetve létezik: a szellemi világot (Jób 28:12-28). A szellemiek megismeréséhez
ugyanis nem léteznek tudományos módszerek és eszközök. Noha az embernek van egy nem
anyagi eleme - az ember szelleme (Jób 32:8) -, ámde még ez is „földhöz ragadt,” a fizikai testhez
kötött szellem, ami a bukott angyali rend negatív, gonosz szellemi impulzusainak a hatása alatt
áll. Mint tudjuk, ennek oka az első emberpár bűnbeesése volt, miáltal ők és utódaik el lettek
vágva a Teremtőjüktől. Mert azáltal, hogy Ádám és Éva evett a jó és rossz tudásának fájáról,
azáltal az emberiség a bukott rend alá lettek rekesztve, és önmaga határozza meg azt, hogy mi a jó
és mi a rossz. Ezt tükrözik a különböző ideológiák alapján létrehozott és kipróbált de hosszútávon
soha be nem vált társadalmi együttélési minták. Így minden technikai fejlődés ellenére az ember
képtelen volt a békés és harmonikus együttélés megvalósítására. Mivel Isten az szellem (Jn. 4:24),
az anyagi világra korlátozott ember szelleme csupán egyetlen módon szerezhet ismeretet Istentől:
kinyilatkoztatás által. Márpedig a mindenség gondviselő teremtője kinyilatkozás által biztosította
számunkra azt a törvényzetet, ami az egyedüli elfogadott és sikert biztosító szabályozási kódja és
módja a maradandóan harmonikus és igazságos társadalmi együttélésnek. Mert amint az anyagi
világot is törvények vezérlik, úgy az életet kapott lények viszonyait is törvények szabályozzák, és
ha az ember boldogan, netán örökké kíván élni, meg kell tanulnia az ÉLET TÖRVÉNYÉT.
AZ IDŐK ELŐTT
Az egyedüli Isten(héb. Eloah) az önnmagából fakadó örök lét/élet, vagyis a halhatatlanság (1Tim.
1:17) állapotában elhatározta, hogy megosztja az élet valóságát, illetve a boldog tudatos lét
élményét más egyedi lényekkel. Határozatát egy adott végcél vezette: Önnönmaga tökéletes és
örömteli létének a reprodukálása, kiterjesztése további individumokra. Mindezt – a karakteréből
és mindentudásából fakadóan – egy tökéletesen kidolgozott terv alapján kívánta megvalósítani, s
ehez a legcélszerűbb eseménysort vetette le és hozta mozgásba, megtervezve és determinálva a
létrehozandó szellemi és fizikai világegyetem eseménysorának a teljes mátrixát és annak minden
egyes mozzanatát. Így minden valaha végbemenő cselekedet hatása és ellenhatása le lett vetve egy
szigorúan meghatározott és törvényszerűségek által vezérelt ok és okozati rendszer keretein belül.
Ez a szeretetből fakadó, tökéletes logikára felépített, eleve elrendelt és megváltoztathatatlan isteni
akarat a Mamre, vagy Logosz, magyarul az [az isteni akaratot kifejtő és megcselekvő] Ige.
Memra: Az arám memer, vagy ma’amar (Strong’s #3982 és #3983) szó, jelentése: szó,
parancs, rendelet. Eredete az arám ‘imrah vagy em’-rah (Strong’s #565) szótő, ami
parancsolatot, beszédet, szavat jelent. Az arám memra görög megfelelője a logosz ((λόγος)
Strong’s #3056). A logosz jelentései: szó, ige, beszéd, gondolat, kifejtett menetrend, stb..
Logosz: Úgy a logosz, mint a lexisz a legō (λέγω) igéből ered, aminek eredeti jelentése [mint
egy alapot] „lefektetni”: majd pedig kiválasztani számbavenni, kimondani, kirakni,
összeállítani, akár elmében és szóban, akár pedig dolgok megvalósításában. (ahogy pl. a Lego

kirakósjáték neve is ezt mutatja). Mivel a logosz magában foglalja a dolgok logikus és
rendszerezett összeállítását, így maga a logika szó is a logosz szó származéka. Hangsúlysan, a
logosz egyarán jelent egy benső, rendszerezett gondolatmenetet, valamint annak szóban,
beszédben, cselekedetekben való kinyilatkoztatását is. – A Memra és a Logosz, Churchofgod.hu

Az Isten által gondosan kigondolt, levetett és szigorú törvényszerűségek alapján elvégzendő
teremtésprogram, illetve minden, amit az tartalmazott, az meg nem változó örök igazság-ként lett
determinálva. Isten maga is kizárólag az igazsága szerint cselekszik (5.Móz. 32:4), sem nála, sem az
igazságában nincs változás (4Móz. 23:19; Jak. 1:17). Mivel Ő determinálta és dolgozza ki a kezdet
és a vég közötti folyamatok minden részletét, így természetesen mindentudója azoknak (Ésa.46:10;
Zsolt.147:5; Mát.24:36; 1Tim. 6:16), és mivel Isten mindenható (Márk 14:36; Luk. 1:37) képes a
tervét pontosan kivitelezni és bevégezni az általa elrendelt menetrend szerint.
Isten tehát előkészített és biztosított minden kelléket ahhoz, hogy a teremtés elérje a tervezett
pozitív végcélját. Önmagából generálta azt az erőt, ami által véghez vitte magát a teremtést és ami
által kommunikál és működik a létrehozott teremtésben, teremtéssel. Ez a Szentszellem, illetve
annak hét külön is funkcionáló szellemi aspektusa. A Szentírás és az ahhoz kapcsolódó irodalom
következetesen a Szent Szellemet – elsősorban annak bölcsesség aspektusát – nevezi meg az Isten
legelső alkotásának:
II. Énok 33:3-4 3 Én önmagam által létezem, nem kéz alkott, és nem változom.4 A gondolataim
az én tanácsadóm, bölcsességem és igém én alkottam ...
Példabeszédek 8:22-31 22„Alkotó munkája elején teremtett az Úr, ősidőktől fogva, mint
legelső művét. 23Az idők előtt alkotott, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. 24Amikor
létrehozott, még ősvizek sem voltak, és a forrásokból még nem tört elő víz. 25Mielőtt a hegyek
keletkeztek volna, korábban hívott létre, mint a halmokat, 26amikor a földet és a mezőket
még nem alkotta meg, és a föld első rögét sem.
Sirák 24:5 A Magasságbeli szájából jöttem elő, mint elsőszülött valamennyi teremtménye
előtt.

Miután megvolt a mesterterv és létre lett hozva a teremtés kivitelezéséséhez, fenntartásához és a
vele való kommunikáláshoz szükséges eszköz, a Szentszellem, a maga hét szellemi aspektusával,
sor került magának a teremtésnek, Isten „örök rendjének” (Jób. 38:2) a létrehozására, kezdve a
szellemi, majd az anyagi világgal, a maguk rendje és törvényei szerint. „Isten ugyais nem a
zűrzavar, hanem a békesség [harmónia] Istene” (1Tim. 14:33). Márpedig a békének és a
harmóniának okozói, a fennmaradásának pedig követelményei vannak, amelyek figyelmen kívül
hagyása, vagy megszegése zűrzavart, káoszt, boldogtalanságot, szenvedést és halált eredményez.
A TÖRVÉNY FORRÁSA EGY ABSZOLÚT URALKODÓI HATALOM
Sir William Blackstone a Commentaries on the Laws of England című átfogó munkájának I.
kötetének bevezetőjében pontosan fogalmazva mutat rá arra a tényre, hogy: „A természet és a

kinyilatkozott törvényen alapszik minden emberi törvényzet, s ezeknek az emberi törvényzetek
sem mondhatnak ellent.”
A legfelsőbb hatalom az természetesen a mindenség Atyja, az egy igaz Isten, aki egy általa levetett
szabályrendszer keretein belül fejti ki és juttatja érvényre az akaratát a teremtett renden belül. Ő
úgy determinálta, hogy ha a teremtései örökké kívánnak élni, akkor a saját választásuknál fogva
alá kell vetniük magukat a harmonikus lét szabályainak, mi több, bensődlegesen is azonosulniuk
kell azzal. A Biblia lényegében és összességében az Isten teljes hatalmáról, uralmáról szól. Az első
és legnagyobb parancsolatnak is ez a lényege (5Móz. 6:5; 10:12; 30:6; Máté 22:38), amit a Dekalóg
első négy parancsolata tömörít magában. Aki Isten uralma alá vonja magát, annak abból fakadóan
a második nagy parancsolatnak is meg kell felelnie: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”
(3Móz.19:18; Mát; 22:39), ez pedig az utolsó hat parancsolat lényege. Ezen a két fő parancsolaton
függ a törvény és a próféták (Mát. 22:40). A törvény és a próféták írásai így végső soron az
elsődleges központi törvénynek, a Tízparancsolatnak a részletesebb elemei, vagyis, az emberi lét
Istenhez és emberhez való viszonya e két nagy parancsolatba tömörül. Az egyedüli Igaz Isten
imádatának alapkövetelménye az, hogy engedelmeskedjünk az Ő akaratának, és vessük magunkat
alá az Ő uralmának, vagyis a Tőle eredő, az Ő határozott akaratából származó lételv szerint éljük
az életünket.
Még az evilági hatalmak törvényzetei is egy hatalmat gyakorló tekintélyből fakadnak, legyen az
uralkodói személy, vagy bírósági testület. Hatalmi tekintéllyel ugyanis csak az bírhat, aki képes a
maga akaratát rendeletekbe foglalva érvényre juttatni és ha kell, akkor megfelelő szankciókat
büntetést alkalmazni. A legfelsőbb (isteni) törvény pedig a legfelsőbb hatalmi tekintélytől, a
világmindenség teremtőjétől és Istenétől ered. Mindazok, akik hisznek ebben a legfelsőbb
tekintélyben és az Ő törvényét tekintik az egyedül tökéletes és mindenkire egyetemesen
vonatkozó törvényzetnek, azokban Isten érvényre jutatta a Maga szent akaratát. Ez az emberi
életben az egyedüli igazán lényeges törvény, és nincs az az égi vagy földi hatalom, ami az aziránti
engedelmességet megvonhatná tőlünk. Aki pedig ennek nem kívánja magát alávetni, az lázadó,
bűnt követ el, aminek zsoldja a halál (Róm. 6:23).
Amint az anyagi világegyetemet is törvények irányítják, úgy a tudattal felruházott élő lények által
folytatott kapcsolati viszonyokat, cselekedeteket és az eredmények, kimenetelek összefüggéseit is
törvények vezérlik. Az univerzum rendjét úgy-ahogy felfogja, megismerte az ember, de annak
alkotójával már nem kíván szembesülni: „És bár az ember a fizikai teremtésben látja a rendet, a

törvényt, mi több, fölismerhetik, kikövetkeztethetik a látható műveiből az Ő létét, mégsem,
dicsőítik Istenként, s nem adnak neki hálát, hanem belevesznek okoskodásaikba és érteni nem
akaró szívük elhomályosult. Kérkedtek bölcsességükkel és oktalanná váltak.” (Róm. 1:20-22).
Azok az emberek, akiknek Isten kegyelméből megtérés és igaz hit adatott, tisztában vannak azzal,
hogy az életet kapott lények egymáshoz való viszonyait is a legfelsőbb hatalomtól származó,
javunkat szolgáló, ok-okozati elven működő törvény szabályozza! A teremtett rendnek – legyen
az szellemi, vagy fizikai – a maradandó lét érdekében szükséges egy megállapodás, szövetség
keretein belül alávetni magát az Atya törvényadó hatalmának, a szeretet és élet törvényének. A

Biblia rámutat, hogy amennyiben egy igazságos, jólétet biztosító és boldog társadalmat kívánunk
megvalósítani, akkor közösségi szinten meg kell felelni az Isten által kinyilatkoztatott kőtáblákra
írt törvénynek. Ha pedig ki kívánjuk terjeszteni az életünket az örökkévalóságra, akkor egy
hivatalos szerződés keretein belül meg kell térnünk a törvényszegés életmódjából, el kell
fogadnunk, és bensőleg, szellemileg azonosulnunk kell a legfelsőbb hatalom által először kőbe
vésetett, majd a megtért szívünkbe, elménkbe írt törvénnyel.
A TÖRVÉNY ISTEN TÖKÉLETES JELLEMÉT TÜKRÖZI
A törvény a tökéletes és jó isteni természetből fakadó, a teremtett rend lényeinek szánt egyedül
tökéletes és elfogadott viselkedési normáit és az egymásrahatási rendszer ok-okozati elveit foglaja
magában, mert: Eloah természete abszolút értelemben jó, egyedül Ő minden jónak a forrása
(Zsolt. 34:8; Mrk. 10:18), ebből fakadóan a törvénye is jó (Róm. 7:12). Eloah igazságos (Ezsdr.
9:15), Ő az igazságosság meghatározója, így törvénye ennek megfelelően szintén igaz (Zsolt.
112:142), és igazságos (Zsolt. 119:172). Jósága és igazságossága folytán Eloah az szent (Móz. 19:2),
ahogy törvénye is szent (Róm. 7;12). Isten a tulajdonságainál fogva tökéletes vagyis hibátlan,
perfekt (Mát. 5:48), ahogy törvénye is tökéletes (Zsolt. 19:8). Mivel a teremtés végcélja az, hogy
Isten minden [teljes] lesz mindenekben (1Kor. 15:28), így Eloah a törvénye bteljesedése által lesz
azzá, amivé Ő válni fog, vagyis, így valósul meg a teremtés célja, az a végállapot, amit JHVH már a
neve által [‘eyeh ‘asher ‘eyeh vagyis az leszek amivé leszek (2 Móz. 3:14)] üzen nekünk. Ezen
okoknál fogva semmi nem érvénytelenedik el a törvényből, amíg minden be nem teljesedik (Mt.
5:18).
A teremtés azonban nem lehet önmagából eredendően, automatikusan tökéletesen jó, hibátlan,
hiszen nem önmagától, önmaga által létezik, hanem azon Isten által, aki egyedül jó és tökéletes.
Ahhoz, hogy Isten az emberi nemet erre a szintre felemelje, ahhoz meg kell tanítani azt a jó
választására, illetve a gonosz elutasítására. A jó vagy rossz eredményeket produkáló döntések és
cselekedetek előfeltételezik a szabad választás lehetőségét. Ez azonban az isteni tökéletesség
hiányában elkerülhetetlenné tette az ember számára a rossz választást, a velejáró bukást, a bűnt és
minden abból fakadó szenvedést. Bár Isten nem alkuszik meg a bűnnel, de a szeretettől vezetve
már az ember teremtése előtt létrehozta a bukott ember helyreállításának törvényes, jogszerű
módját azok számára, akiknek neve be van írva az élet könyvébe (Jn. 1:29; Jel. 5:9; 13:8).
A TÖRVÉNY AZ ISTENI SZERETETRE TANÍT MEG BENNÜNKET
Isten önálló, szabad akarattal felruházott lények sokaságát teremtette meg. Az egymás mellett
élésnek pedig elkerülhetetlen velejárója az egymáshoz való viszony és az egymásra hatás. Ilyen
körülmények között minden egyes cselekedet a természetétől függően vagy hasznos, illetve jó,
vagy pedig ártalmas, káros [rossz] eredményeket produkál úgy önmagára a cselekvőre, mint a
„felebarátjai”, azaz, embertársai számára is. Eloah a teremtése iránti szeretetéből fakadóan
törvénybe foglalta a lét szabályait. Ez az élet törvénye (Sir. 17:9-10), aminek lényege: a szeretet
által vezérelt jót tenni, cselekedni kell, a gonoszból fakadó rosszat nem szabad elkövetni, azt el

kell utasítani. Minden olyan cselekedetet, amelyek által a teremtményei közvetett, vagy
közvetlen módon ártalmat okoznak egymásnak, vagyis a harmonikus egymásmellett élést felrúgó
káros, negatív eredményeket produkáló érzelmek táplálását és cselekedetek általi kivitelezését
Isten bűnként tartja számon és ítéli meg. A Maga jó, igazságosságos és szent természeténéből
fakadó törvény (Róm. 7:12) megszegése, vagyis a bűn büntetése a halál (1Móz. 7:17; Ez. 18:19-24;
Róm. 6:23), az élet elvétele, megszűnése. Másszóval, a bűn - ami a törvényszegés (1Jn. 3:4) megvonja tőlönk az élethez való jogot, alkalmatlanna tesz az örök létre. A tökéletes lét ugyanis
nem valósulhat meg ott, ahol a tökéletlennek az ártó és romboló hatása azt meggátolja. Az Isten
törvénye tehát az Ő tökéletes, szerető természetéből fakad, acélból, hogy teremtményei
megtanulják a szeretetből fakadó jót cselekedni, és felismerjék, kerüljék az olyan tetteket,
amelyek ártalmasak a maguk és mások számára: „Mert az az Isten [és egymás] iránti szeretet, hogy
megtartjuk parancsait.” (1Jn. 1:3). Azért szerethetjük Istent ezzel a tőle eredő isteni szeretettel,
mert először ő szeretett minket (1Jn. 4:19). Pál ugyancsak tisztázza, hogy a krisztusi szeretet nem
egy az Isten törvényétől, a parancsolatoktól elvonatkoztatott alternatíva, hanem azok tételeit
teljesíti be.
Róma 13:8-10 8Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki
embertársát szereti, a többi törvényt is megtartja. 9Hiszen a parancs: ne törj házasságot, ne
ölj, ne lopj, a másét ne kívánd, s ami egyéb parancs még van, mind ebben az egyben
tetőződik: Szeresd embertársadat, mint saját magadat. 10A szeretet nem tesz rosszat az
embertársnak.

Az a fajata „szeretet”, amely elvonatkozik a parancsolatoktól, ami áldal nem teljesednek be annak
tételei, az egy ködös, emberi elme/érzelem szülte hamis és haszontalan álszeretet.
Az életünk során megtett választásainknak, úgy az evilági életben, mint azon túl is, határozott
következményei vannak. Mivel az ember elbukott és képtelen arra, hogy az önmagára és másokra
ártalmas cselekedeteket [bűnt] ne kövesse el, ezen állapotában halálos ítélet alatt áll. Mert a
lázadás, a bűn halálhoz (az lét megszűnéséhez) vezet. A szerető Isten azonban mozgásba hozott
egy olyan mechanizmust, ami törvényes módon és feltételekhez kötve lehetővé teszi az ember
számára a kegyelmet, az élethez való jogot. Tette ezt Fiának a válságáldozata által:
János 3:16-17 16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki
hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. 17Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba,
hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak.

Az üdvösség [az örök életre való megváltás] az Újszövetség keretein belül bontakozik ki. Ennek a
szövetségnek a feltételei: a megtérés és bemerítkezés, ami által kegyelmet, bűnböcsánatot
nyerünk és megkapjuk azt az isteni komponenst, aminek segítségével már képesek leszünk
beteljesíteni az Újszövetség lényegét, a törvénnyel való azonosulást (Ap.Csel. 2:38; Héb. 10:16).
Mindazok, akik egyességre [szövetségre] lépnek a legfelsőbb Törvényadóval és Ítélőbíróval, azok a
továbbiakban az Isten szellemének erejében alávetik magukat a legfelsőbb hatalmi tekintélynek és
az Ő törvényeinek, rendeleteinek.

A kegyelem alatt álló személy a szellem és hit harcát keményen megvívva, naponta feszíti meg a
bemerítkezéskor „eltemetett” de alkalmanként fel-fel törő bűnnek szolgáló ó-emberét (vö. Róm.
6:6; Kol. 3:5-11) és „ölti magára az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság
szentségében alkotott teremtmény” (Ef. 4:24). Ez a megszentesülés folyamata, s ez teszi ki minden
igazán megtért személy földi életének a hátralevő idejét.
A PÁTRIÁRKÁLIS KORSZAK, IZRAEL ÉS A TÖRVÉNY KINYILATKOZTATÁSA
Az özönvíz ítélete után, majd Nimród lázadó uralmát, illetve a nagy bábeli kihágást követően
Isten bukott angyali fejedelemségek, vagyis nemzeti istenek alá rendelte és osztotta fel a népeket.
A nemzetségek növekedésével létrejöttek a korai társadalmi szerveződések a maguk etikai
szabályaival és törvénykódjaival. A korai ókor talán legismertebb törvénykódja a Babilont uraló
Hammurabitól származik. A Biblia rámutat, hogy Sém Istene maga JHVH volt (vö. 1Móz. 9:26) és
kitűnik, hogy a korai pátriárkális korban a közel-keleti társadalmakra még hatással volt a sémita
illetőségű melkizedeki papság, s ezáltal pedig az isteni törvényzet is, amit számos bibliai történet
igazol. Lényeges azonban, hogy ekkor még nem tételesített formában. Isten megváltó tervének
része volt az, hogy létrehozzon egy olyan népet amely elválasztva a többi nemzettől nem e világ
bukott istenei alatt, hanem az egy igaz Isten uralma alatt áll és funkcionál (5Móz. 32:8), vagyis
amely nép a törvényei által él, példázva azt a pogány népek számára is. Ezt a műveletet egyetlen
személlyel, Ábrahámmal kezdte meg, akinek az elhívásával aktív fázisba lépett az üdvtörténelem.
Ábrahámnak bizonyos ígéretek fejében ténylegesen és jelképesen is hátra kellett hagynia e világ
Babilonját, el kellett köteleznie magát Isten felé és ezen elhívásra ő hittel, illetve az abból fakadó
tettekkel reagált. Elhagyta a bukott világot szimbolizáló Babilont, hogy Istenhez csatlakozva
birtokba vegye az Isten által ígért fizikai és szellemi örökségét, fizikailag is eleget téve a szövetség
követelményeknek, jól példázva a hit és az abból fakadó cselekedetek szoros összefüggését (Jak.
2:14-26). Ábrahám ezáltal nem csupán egy elválasztott fizikai és testén körülmetélt nép atyja volt,
hanem a hitben élő, szellemileg körülmetélt választottaké is.
A Szentírás úgy utal Ábrahámra, mint a hit, a hit által megigazulók atyjára (vö. Róm 4:11) és a
keresztények is eként tekintik őt, így hivatkoznak rá. Csakhogy az Írás tanúbizonysága szerint
Ábrahám hitének része volt az Isten törvényének való engedelmesség, méghozzá ugyan azon
melkizedeki rend alatt, amely rend alá a krisztusiak is tartoznak. Amikor Isten Ábrahám fiával,
Izsákkal is megerősítette a szövetséget, rámutatott arra, hogy ezt Ábrahám miatt teszi:
1Mózes 26:5 Mivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet.

Igen, a hit atyja hit általi törvénytartó volt! Tehát az általa példázott igaz, élő hit az nem csupán
egy magasztos idea, nem egyféle érzület, hanem aktív, jó tettekben megnyilvánuló életmód volt:

Sirák 44:20 [Ábrahám] Megtartotta a Magasságbeli törvényét, és szövetséget kötött vele.
Testén szerzett érvényt a szövetségnek, s hűséges maradt a megpróbáltatásban.
Jakab2: 20-23 20Fel akarod ismerni haszontalan ember, hogy a hit tettek nélkül tehetetlen?
21
Atyánk, Ábrahám nem tettek alapján lett igazságossá azután, hogy fiát, Izsákot az oltárra
vitte? 22Látod, hogy a hit a tettekkel összedolgozik? S hogy a hit befejezettsége a tettekből
folyik? 23 Izsák áldozatul vitelekor teljesedett be az írás: "Ábrahám hitt az Istennek, és azt
igazságosságul számították be neki", úgyhogy "Isten barátjának" is nevezték. 24Lássátok meg
hát, hogy tettek alapján válik igazságossá az ember, s nem egyedül a hit alapján.

Amikor Izrael fiai nemzették váltak és a fogságból elindultak az ígéret földje felé, akkor a felhő és
a tenger útján bemerítkeztek Mózesbe [felvállalták a szövetséget és vele a törvényt], és abból a
szellemi kősziklából ettek és ittak, aki Krisztus volt (1Kor. 10:1-4). Jegyezzük meg, az a Krisztus
adta át a törvényt a választott nép fiainak, akinél nincs változás (Héb. 13:8), s aki a mi urunk is.
Sirák 45:6 Parancsot adott neki [Mózesnek] szemtől szembe, az élet és a fegyelem törvényét,
hogy megtanítsa Jákobot rendelkezéseire [kinyilatkoztatásaira] és Izrael szabályaira.

Az életet szabályzó törvény mintegy nevelőként, avagy vezérlő mesterként lett megadva a testi
Izrael számára, nem acélból, hogy az a test szerint legyen sikeresen betöltve, hanem acélból, hogy
az Krisztushoz vezesse őket a hiten alapuló megigazulásra (vö. Gal. 3:24). Izrael elbukott, mert a
törvénynek az önerőből való megtartás által kívánt megfelelni, nem pedig az élő hittel párosítotva
és megélve:
Héberek 4:2 Hozzánk éppúgy eljutott az üdvösség örömhíre, mint őhozzájuk [izraeltiákhoz].
De nekik a hallott ige nem használt, mert a hallottakat nem kapcsolták össze a hittel.

Márpedig a test esendősége, gyengesége miatt a törvény hit nélkül soha nem teljesedhet be:
Róma 8:3-4 3Amire ugyanis a törvény nem volt képes, mert a test miatt erőtlenné vált, azt
Isten véghezvitte: elküldte tulajdon fiát a bűn miatt a bűn testének hasonlóságában, hogy
elítélje a testben levő bűnt, 4és hogy a törvény beteljesedjék rajtunk, akik már nem a test,
hanem a szellem szerint élünk.

Mivégre adatott hát az írott törvény? Isten választott népén, Izrael által tette lehetővé a népek
számára az isteni kinyilatkoztatások, a Szentírás, s azon belül a tételes törvény ismeretét. Izrael
ezáltal Isten „papi királysága és szent népe lett” (2Móz. 19:6). A Sínainál az Isten és egy nemzet
között megkötött szövetség lényege a törvény volt, amely által mindkét fél elkötelezte magát
valami iránt. Pál szembesítette a zsidókat azzal, hogy bár Isten választott népeként ismerik az Ő
akaratát, megismerhették a jót - mert az Isten törvénye megtanította őket erre -, ám ha áthágják
azt, akkor semmiben sem különbek, mint a körülmetéletlenek:
Róma 2:17-18,25 17De ha te zsidónak mondod magad, és a törvényre támaszkodol, és az
Istennel dicsekszel, 18ismered is akaratát és ki tudod választani a jobbat, mert a törvény

megtanított rá. ... 25A körülmetélés hasznodra válik, ha megtartod a törvényt, de ha áthágod
a törvényt, körülmetéltből körülmetéletlenné válsz.

Pál apostol kifejti, hogy Izrael és Júda bukásának oka az emberi gyengeség volt. Az Ószövetség,
vagy a „törvény” idején nem a törvénnyel volt a baj, hanem az emberrel, annak esendőségével,
bukott természetével, ami a hit hiányában meggátolta őt abban, hogy betöltse a követelményeket,
megfeleljen a kívánt mércének.
A törvény önmagában nem a megmentésre lett szánva, mert az csupán megmutatja nekünk azt,
hogy mi a bűn (Róm. 6:7), erőt azonban nem nyújt a bűn legyőzésére. „A törvény” mint rendszer
Isten ereje, szelleme és a hit nélkül alkalmatlan eszköz a megigazulásra. És éppen ez okozta azt,
hogy Izrael hosszútávon elbukott, mert nem a hit, hanem a tettek által akarta elérni a
megigazulást (Róm. 9:32), noha az lehetetlen, hiszen az esendő test erőtlenné tette törvényt
(Róm. 8:2), mert „a test vágya ellene mond Istennek, nem veti alá magát Isten törvényének, sőt
nem is képes rá”. (Róm. 8:7). Mi több ha a törvény ismerete nem párosult hittel, akkor a bűn
inkább fokozta bennük a törvényt megrontó vágyakat (Róm. 6:8-11). Ezért volt szükség egy jobb
szövetségre, ami nem a törvényt változtatta meg - hiszen Isten nem változik (Mal. 3:6) -, hanem
az ember természetét, a törvényhez való hozzáállását egy istentől eredő szellemi komponens által!
A MESSIÁS ÉS A TÖRVÉNY
A fősodratú kereszténység álláspontja szerint az Ószövetség a törvénytartás szövetsége volt, míg
az Új a kegyelemé és a törvénytől való „szabadságé”, vagy egyenesen az attól való megszabadulásé,
ahol Krisztus csupán a „szeretetet” kéri meg, vagy várja el tőlünk. Ez egy szellemi önmegcsalás,
amit Krisztus saját szavaival cáfolt meg:
Márk 5:17-18 17Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat.
Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. 18Bizony mondom nektek, míg ég és föld el
nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden
beteljesedik.
Máté 19:17 ... Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.

Ennek ellenére az emberek mégis azzal a tévhiedelemmel áltatják magukat, hogy a kegyes és
irgalmas Krisztus a „törvény betöltése”, vagy „teljesítése” alatt valami módon mégiscsak a törvény
felfüggesztését, megszüntetését, módosítását értette. Pedig már Ézsaiás megprófétálta, hogy a
Messiás felmagasztalja majd a törvényt (Ézs. 42:21). A nézet azonban nem csak próféciailag kizárt,
hanem teológiailag is, mert:
1. Ezáltal Jahosúát egy az Atyától teljesen eltérő, vele ellentétes karakterrel, akarattal ruházzák
fel, holott Krisztus maga jelentette ki, hogy „én és az Atya egyek vagyunk” (Jn. 10:30). Ezen felül
Jahósua pontosan azzal a „Vagyok”-kal utalt magára (Jn. 8:58), mint az a lény, aki a törvényt
átadta Izraelnek a Sínainál (2.Móz. 3:14). Márpedig az Istenben nincs tudathasadás. Krisztus a

halálával a bűn okozta ellenünk szóló vádiratot (χειρόγραφον) érvénytelenítette (Kol. 2:14) nem
az Isten törvényét. A keirografon nem más, mint egy adósságlevél, a jogos tartozásunk hivatalosan
dokumentált listája. A törvény ideiglenesnek szánt, rituális, Krisztusra mutató elemei valóban el
lettek törölve, de ez nem érinti a morális parancsolatokat. Az Efézusi levél 2:15 verse szintén
félremagyarázható, noha csak arra mutat rá, hogy a mózesi törvény adott keretekbe foglalt
rendeletei (δόγμασιν), a dogmaszin rendszere lett érvénytelenítve, nem pedig az örök isteni
törvényzet (lásd: A törvény ideiglenes elemei).
2. A törvény hatályon kívüli helyezése azt jelentené, hogy Istennél valójában van változás,
megalkuszik a bűnnel, ha felvállaljuk a „szeretet törvényét”. Erre a törvényt felváltó szeretet
törvényére persze nem nyújtanak bibliai definíciót, míg a Biblia határozott definíciót nyújt az
isteni szeretetről: „Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait” (1Jn. 5:3).
Ismételten, maga Krisztus mondta ezt:
Máté 5:18-19 18Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy
vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik. 19Aki tehát csak egyet is
eltöröl e legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni
a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek
országában.

3. Amennyiben Jahósua megszegte volna a tövényt, vagy megalkudott volna a törvényszegéssel,
akkor maga is bűnössé vált volna és nem lehetett volna Isten hibátlan áldozati Báránya, aki elveszi
a világ bűneit (1Jn. 1:29). De Jahósua maga követelte meg a választ arra, hogy „Ki vádolhat bűnnel
közületek?” (Jn. 8:46). A bűn bibliai definíciója: „a törvényszegés a bűn” (1Ján. 3:4) Lásd még:
Jahósua és a Tízparancsolat

A KÖRÜLMETÉLT SZÍV ÉS A TÖRVÉNY
A Messiás nem üres szónoklatot tartott, amikor kijelentette: „Én vagyok az út, az igazság és az
élet.” (Jn. 14:6). Már maga a sorrend is igen sokatmondó. Az igazság és az aszerint élt élet egy
választható út és életmód egy bizonyos cél, az örök lét felé. Ahogyan a hamisság, vagy a hazugság
is a realitás szerves részét képzi, s az aszerint való lét vagy életmód szintén egy valamihez
[halálhoz] vezető út. Jézus tehát elérhetővé tette és megtestesítette számunkra azt, az utat, vagy
életmódot, amit Isten az igaság útjaként határozott meg és ha ezen az úton kitartunk a bennünk
élő és nekünk erőt adó (Gal. 2:20) Krisztusban, akkor a végén az örök élet vár bennünket.
Krisztuson kívül nincs más út, igazság és élet. A krisztusi út, igazság és élet követői pedig betöltik
a törvényt. Minden más út a hamisság, a hazugság ösvénye, amit az Isten által levetett rendben
bűnként van nyilvántartva, s ennek végeredménye az örök halál.
Pál rámutat, hogy a törvény rendelése [elvárása] beteljesedik azokban akik nem a test, hanem a
szellem szerint élnek (Róm. 8:4), akik nem a nevelőnek [az írott betűnek] a vezetése alatt állnak,
hanem annak a körülmetélt szívből fakadó hitnek, ami által betöltik a törvény elvárásait (Gal.
3:25) és ami által igazságosnak nyilvánulnak:

Róma 2:12-16 12Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül fognak elveszni is, akik
pedig a törvényt ismerve vétkeztek, a törvényen át kapják majd ítéletüket. 13 Mert nem a
törvény hallgatói igazságosak, hanem annak megtevőit fogják igazságosaknak nyilvánítani.
14
Mikor ugyanis azok a nemzetek, melyeknek nincs [írott] törvényük, természetszerűleg
teszik a törvény dolgait, bár [írott] törvényük nincs, maguk képezik a törvényt maguknak
[magukévá teszik a törvényt]. 15 Ezek ugyanis kimutatják, hogy a törvény kívánta tett a
szívükbe van írva, amennyiben lelkiismeretük velük együtt tanúskodik, sőt tanúskodnak
szívük fontolgatásai is, melyek egymást hol vádolják, hol védelmezik. 16A lelkiismeret és e
következtetések fognak majd tanúskodni ama napon is, melyen Isten az emberek rejtett
titkait, ahogy az én örömüzenetem mondja, a Krisztus Jézuson át meg fogja ítélni.

Nyomatékosítsuk, hogy itt a törvény elvárásait nem egyféle ködös „lelkiismereti” törvényre
vonatkoztatja Pál – mint azt sokan vélik-, hanem konkrétan annak a Tórának a rendeleteire, amit a
zsidók írásban kaptak meg, s amely törvénynek az elvárásait a körülmetélt szívű emberek
beteljesítik.
Róma 2:26-29 26 Ha pedig a körülmetéletlenek a törvény igazságos [rendelkezéseit] megőrzik,
körülmetéletlen voltuk nem számít-e majd körülmetéltségnek? 27Akkor azok a körülmetéletlenek, akik természetüknél fogva hajtják végre a törvényt, fognak elítélni téged, aki betűn és
körülmetélésen keresztül hágod át a törvényt. 28Mert nem az a zsidó, aki szemnek láthatóan
az, és nem az a körülmetélés, mely a testen látható, 29 hanem az számít zsidónak, aki benső
mivoltában zsidó a szív körülmetélése által, mely szellemben, nem betűben történik, s
melynek magasztalása nem emberektől származik, hanem Istentől.

JAHÓSUA A TÖRVÉNY BETARTÁSÁVAL GYŐZTE LE AZ ÖRDÖG KÍSÉRTÉSEIT
Miután Jahósua bemerítkezett és betöltötte őt a Szentszellem teljességge (Mt. 3:15-17) ezáltal egy
teljesen új faj prototípusa jött létre: az Istentől született, második Ádám szerinti ember. Mivel az
első emberpárt sikeresen megkísértette az ördög, bukásuk által halandóvá lett az egész tőlük
származó emberi nem. A második Ádám utat nyitott az élet fájához a bűn fölötti győzelem által,
ami szintén kísértéssel kezdődött: „a Szellem elvezette őt a pusztába, hogy megkísérse az ördög”
(Mt. 4:1). Negyven napos böjt után ellenált minden kísértésnek és bűnnek, azaz, törvényszegésnek, megtörve az ördögnak a második Ádám fölötti erejét. A kísértő három konkrét
dolgban tette próbára Jahósuát, követelve, hogy: 1. Változtassa a követ kenyérré. 2. Vesse le magát
a templom ormáról. 3. Imádja az ördögöt az azonnali földi hatalom elnyeréséért.
Mi volt ennek a tétje? Nos, a Felkentnek hatalmában állt a köveket kenyérré változtani, képes lett
volna a gravitációt felfüggeszteni, vagy angyali segítséggel túlélni a magasból való zuhanást, s
tudatában volt Isten azon ígéreteinek, miszerint küldetése elvégzése után a föld uralkodójává lesz
(Zsolt. 110:1-2). Sátán tisztában volt azzal, hogy Jahósuának kiutalt hatalma és ereje van a kéréseit
megcselekedni, ám amit ő valójában itt kért, az az volt, hogy az ember fia mindezt a kísértésnek
engedve, öncélúan tegye meg az isteni szándék ellenére. Váljon el az isteni akarattól és legyen
önállóvá, mint megkísértője, s így, az előtte álló szenvedések elviselése nélkül legyen a föld ura.
Ez természetesen lázadás, bűn [törvényszegés] lett volna a részéről – a Fiú később megvallást tett

arról, hogy önmagától nem tehet semmit, hanem mindent az Atya akarata szerint cselekszik (Jn.
5:19). Jahósua minden ponton a törvény igéivel, az azok iránti engedelmességgel hárította el a
támadóját, aki így kénytelen volt sikertelenül tovább állni (Mt. 4:3-11). Bárhogyan is nézzük, az
ördög törvényszegésre próbálta rávenni Jahósuát, aki a törvény fenntartásával állt ellent neki. Ez
pedig példa legyen a „krisztusiaknak.”
A későbbiekben azonban Jahósua – immáron az Atya akaratában – véghezvitte mindazt, amivel az
ördög kísérteni próbálta. Így pl. két alkalommal néhány kenyeret, illetve két halat oly módon
szaporított meg, hogy az ezreknek elegendő táplálékká lett (vö. Mt. 14:16-21; 15:32-39). Amikor
pedig a vízen járva követte a tanítványok hajóját, akkor felfüggesztette a természet törvényét,
kiutalt hatalmának és a hit erejének demonstrálása céljából. Noha csodái miatt sokan követték és
éltették, ám ő nem kívánta magát ezek által felmagasztalni, vagy gyorsan és könnyen hatalomra
jutni, hanem elfogadta a reá váró szenvedést és kereszthalált. A keresztfán aztán magához vont
minden embert, a feltámadásával diadalt aratott a halál fölött és utat nyitott számunkra a
romlandó testi ádámiból új teremtéssé válni, Isten dicsőséges szellemi fiaiként az Újszövetség
keretein belül. Megdicsőülésével pedig elnyerte a mindenség fölötti hatalmat, minden ő alá
rendeltetett - kivéve azt, aki neki mindent alárendelt - (1Kor. 15:27), ahogyan a Sátán és a bűn
fölött gyözedelmeskedő követői is a mindenség örökösei lesznek (Jel. 21:7), a lázadó pedig ki lesz
vetve az ideiglenesen neki adott hatalmából.
AZ EGYHÁZ ÉS A TÖRVÉNY
Az Újszövetség népe, Isten szent Izráelje az ígéretek következő fázisába lépett hithű, választott
izraelitákból és a pogányok közül kiválasztott és elhívott, velük egy néppé tett egyénekbő áll. A
körülmetéletlenek elhívottai és választottai nem a bukott, hitetlen és aposztata Izraelbe lettek
beoltva – ez ha ideiglenesen is, de el lett vetve –, hanem a választott és szellemi igaz maradék által
reprezentált Isten Izráeljébe (Gal. 6:16), amely az Újszövetség keretein belül hit által megtanulja
gyakorolni az élet és a fegyelem törvényét! Így minden, ami Izrael számára maradandóan meg lett
adva a törvényben – beleértve a szombatokat és ünnepeket is – az érvényes a pogány népekből
beoltott izraelitákra is. A Messiás felmagasztalta a törvényt azáltal is, hogy a büntetés félelméből
fakadó fizikai önmegtartoztatást messze meghaladó szintre emelte azt a híres hegyibeszédében
(Mt. 5:27-47). Ezen a szinten követelmény az, hogy az egyén bensőleg, szellemileg azonosuljon a
törvénnyel, a legmagsabb mérce szerint: „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok

tökéletes!” (Mt. 5:48):
Máté 5:27-30 27Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot. 28Én pedig azt mondom nektek,
hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. 29Ezért
ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem
az egész tested a kárhozatra jusson. 30Ha jobb kezed visz bűnbe, vágd le és dobd el! Inkább
egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested pokolba kerüljön.

Ne kerülje el a figyelmünket az, hogy aki nem felel meg az új mércének, az kárhozatra kerül!
Krisztus hasonló tartalmú beszédeire még a tanítványai is megdöbbenve reagáltak: „ki üdvözülhet

hát?” – kérdezték (Mt. 19:25). A válasz ugyan az ma is, mint akkor volt: „Embernek ez lehetetlen,
Istennek azonban minden lehetséges.” (Mt. 19:26). Isten szelleme az, ami képessé tesz bennünket
betölteni a törvényt Krisztus bennünk végzett munkája által, s az embernek a feladata ezt a hite
által maximálisan beteljesíteni, ha kell a fizikai testrészeinek, de akár az életének elvetése árán is.
A hit ereje Isten ereje: „mert Isten maga serkenti a szándékot, s ad erőt a szádéka szerinti tettek
végrehajtására.” (Fil. 2:13) És „Isten, aki elkezdte bennetek a jó munkát, a Krisztus Jézus
[eljövetelének] napjáig be fogja azt fejezni (Fil.1:6). „Mert akiket eleve felismert, azokat eleve

különválasztotta, hogy ugyanazt az alakot viseljék, amelyet az ő Fia, hogy így Isten Fia sok testvér
között az elsőszülött legyen. Akiket pedig eleve különválasztott, azokat el is hívta, akiket elhívott,
azokat igazságosakká tette, akiket igazságosakká tett, azokat meg is dicsőítette.” (Róm. 8:29-30)
Az ószövetségi Izraelben is meg voltak Isten választott igazai, mint a próféták - és Isten más igaz
emberei -, akik ha nem is voltak hibátlanok, s ha alkalmanként el is estek, de tökéletességre
vágytak és szellemükben ennek megfelelően formálódott meg a törvényhez való viszony. Ennek
egyik legékesebb példája Dávid, aki eként kiáltott: „Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és
állhatatos szellemet újíts meg bennem.” (Zsolt.51:12) Az általa írt leghosszabb zsoltár, a 119.-ik
Zsoltár pedig nem más, mint az új szívvel felruházott és hitből élő ember megvallása a törvényről,
óda a törvény szeretetéről. Mert:
Zsoltárok 119:1-2 1Áldott az, akinek útja romlatlan, aki az Úr törvénye szerint él. 2Boldog, aki
követi útmutatásait, s aki egész szívével keresi őt.

Akiben nincs meg ez az indíttatás, s akiben nem megy végbe a felvázolt folyamat, az nem része
Isten egyházának.
A KEGYELEM LÉNYEGE A TÖRVÉNY BETELJESÜLÉSE
A kegyelem nem egy kényünkre-kedvünkre formálható gumifogalom, a Biblia nagyon pontosan
definiálja. Eszerint a kegyelem nem a törvény ellentéte, nem változtatott meg semmit Eloah
törvényén, sem Istennek a saját törvényéhez való viszonyán. A megmentő kegyelemben az Isten
irántunk való szeretetete nyilvánul meg, aki Fiát adta értünk, hogy az esendő emberi énünket
megfeszítve az isten természetben részesülhessünk a megmenekülésre (Ef. 2:5). Ezért nem
kevélykedhetünk, mert a törvénynek – mint megigazulási rendszernek – meghaltunk, s többé
nem mi, hanem a bennünk élő Krisztus munkálkodja ki bennünk az Isten tökéletes akaratát:
Galaták 2:19-20 19 Mert engem a törvényen keresztül ölt meg a törvény, hogy Istentől
legyen az életem. A Krisztussal együtt függök megfeszítve. 20 Élek. De többé nem én, hanem a
Krisztus él bennem. Amely életet pedig most húsban élek, az Isten Fiába vetett hitben élem,
aki szeretett engem és önmagát adta értem. 21 Nem vetem félre az Isten [ezen] kegyelmét. ...

A bűntől való őszinte megtérést és vízben való alámerítkezést követően Isten Krisztuson keresztül
biztosítja számunkra a szelleme által azt a természetfeletti komponenst, ami által megkapjuk a
megfelelő szándékot, a jó akarását, illetve a jó kivitelezéséhez szükséges erőt a tökéletesedés, vagy

a megszentelődés, vagyis, „az igazság szolgálatának” (Róm. 6:19) folyamatában, Isten akarata
szerint, és az Ő erejében:
Filippi 2:12-13 12...félve-rettegve munkáljátok ki megmeneküléseteket... 13Hiszen Isten maga
készteti bennetek a szándékot, s hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően.

Eként valósul meg a gyakorlatban az Újszövetség ígérete: „Törvényeimet szívükbe adom, s

gondolkodásukba beírom őket” – ezt is mondja: „Vétkeikről és törvénytiprásaikról többé meg nem
emlékezem!” (Héb. 10:16-17) Krisztusban a törvény szellemivé válik bennünk, meghaladva az
írott betű erőtlen testi emberre való hatását, mert a hit által élő embert már az Isten szelleme
készteti „a szellemi vezetés alatt élő emberben pedig beteljesedik a törvény”. (Róm. 8:1-4) A
bűnös ó ember legyőzése egy páratlanul nehéz küzdelem, s bár a belső, szellemi ember az Isten
törvényében leli örömét, a bűn rabságában sínylődő test küzd a szellemi értelem törvénye ellen, s
Isten az, aki megment bennünket Krisztus által! (Róm. 7:22-24) Ugyanis az új, második Ádám
szerinti életet Isten maga formálja meg bennünk Fián keresztül Önnönmaga tökéletes képére.
Világos hát, hogy Isten kegyelme nem a bűneinkben, hanem a bűneinktől ment meg bennünket.
Titusz 2:11-14 11 Mert Istenünk megmentő kegyelme minden ember számára ragyogott fel,
12 s ez [a kegyelem] arra nevel bennünket, hogy az istentelenséget és a világi vágyakat
megtagadjuk, hogy ép ésszel, igazságosan és istenfélelemmel éljünk a mostani korban, 13 s
úgy várjuk a boldog reménységet, hogy a nagy Istennek és Megmentőnknek, a Krisztus
Jézusnak dicsősége felragyogjon, 14 aki magát odaadta értünk, hogy a törvény mindenfajta
megrontásából megváltson bennünket, és így egy gazdag, nemes munkákban buzogó népet
tisztítson magának.
Róma 6:17-19 17 De hála legyen Istennek, hogy csak voltatok a vétek [bűn] rabszolgái, ám
szívből engedelmeskedtetek a tudomány amaz alakjának, amelyre rendelve vagytok.
18
Miután megszabadultatok a vétektől, az igazságosság rabszolgáivá lettetek. 19 ... Ahogy
azelőtt a tisztátalanság és törvényrontás oldalára állítottátok tagjaitokat, hogy azok
törvényrontást műveljenek, most úgy állítsátok tagjaitokat rabszolgákul az igazságosság
oldalára, hogy azok megszentelődéseteket munkálják.

Másszóval, a kegyelem nem a törvénytől, hanem a törvényszegéstől ment meg bennünket, hogy
Istennek élő, hozzá méltó, jó cselekedeteket tevő néppé legyünk! Az a kegyelem, amely meghagy
bennünket a bűneinkben az nem kegyelem. Eképpen van az, hogy bár a törvénynek – mint
megigazulási rendszernek – meghaltunk, de a kegyelem által kapott hit nem a törvény
megrontására, megszegésére indíttat bennünket, hanem éppen annak érvényesítésére:
Róma 3:31 Vajon hatályától fosztjuk meg a törvényt a hiten át? Szó sem lehet róla.
Ellenkezőleg, éppen érvényre emeljük a törvényt a hit által.

Azt sokan hangsúlyozzák, hogy a szeretet betölti a törvényt (Róm. 13:8-10; Gal. 5:14), azt
azonban már annál kevesebben, hogy az Isten szeretetét a törvény definiálja (Ján. 5:3). Amikor a

Messiás visszatér, megtagadja és elveti magától a nevére hívatkozó törvényszegőket. (Mt. 7:23) Az
igazakban azonban betölti Krisztus a törvényt és ezért nem múlik el a törvény addig, amíg minden
beteljesedik! (Mt. 5:17-18)
Az ezeréves uralom alatt Krisztus és szentjei az Isten törvénye szerint uralják a nemzeteket, „Mert

Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből.” (Mik. 4:2b).
A TÖRVÉNY ELLENTÉTE A TÖRVÉNYSZEGÉS NEM A KEGYELEM
A világosság angyalaként mutatkozó és e világot uraló ördög a „bizony nem haltok meg” édeni
áltatása óta elhitette az emberrel, hogy haltatatlan, a halálbüntetés intézménye pedig egy barbár
és igazságtalan eszköz, amit a haladó, felvilágosult társadalmaknak el kell törölni. A modern
ember így a bűn és az ítélet elbagatelizálására lett kondícionálva, miáltal „elszabadult a pokol” és
„megsokasodott a törvényszegés” (Mt. 24:12). A világjobbító társaságokba tömörült luciferiánusok
“atyjuk” szellemiségét követve kreálnak olyan ideológiákat, mozgalmakat, amelyekkel felkívánják
számolni az Isten által létrehozott intézményeket, s ílymódon „működik már a törvényszegés
titkos bűne” (2Thesz. 2:7). Így az erkölcsi korlátok által szabályozott életmódot felváltotta egy
nihilista, az élet minden területén szabados „liberális” világnézet, ahol már az ember veleszületett
nemiségét is felül lehet írni. A bűnös életvitel többé már nem gonoszság hanem egy teljesértékű
alternatív életmód. A perverz és a kegyetlen bűnök elkövetői pedig maguk is áldozatok, akiknek
jogai vannak. Ezen utolsó idokben megsokasodott a törvényszegés és elhidegült az igaz szeretet
(Mt. 24:12), a társadalmi értékrend Lucifer képére formálódott. A liberális felfogás a fősodratú
kereszténységre is kihatott. Sátán az újszövetségi hívekre szabott „bizony nem haltok meg”
ámítását a hyper kegyelem köntösébe bújtatva hirdetteti a sok hamis tanító.
Az ördög és gyermekeinek - a farizeusoknak - Jahósuával folytatott csörtéi és kísértései több
aspektusból is tanúságosak. A fősodratú kereszténységen belül leginkább Jahósua és a parázna
asszony történetével (Jn. 8:2-11) próbálják alátámasztani a törvény hatályon kívüli helyezését,
vagy megváltoztatását. Pedig a történet ennek ellenkezőjét, a törvény érvényét, a jog megfelelő
applikációját példázza. Amennyiben a farizeusok és írástudók el akarták volna ítélni az asszonyt,
azt megtehették volna Jahósua véleménye nélkül is, az írott törvény alkalmazásával. De ők ezúttal
is a Messiást tették próbára, hogy megvádolhassák (Jn. 8:6). A formula egyszerű: ha Jahósua túl
engedékeny a bűnnel szemben, akkor tolerálja azt és elveti a törvényt, mert meg van írva:
3Mózes 20:20 Ha valaki más ember feleségével paráználkodik, mivelhogy az ő felebarátjának
feleségével paráználkodik: halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő.

Csakhogy a római uralom alatt a zsidóknak nem állt jogukban halálos ítéletet hozni, ez Róma
kompetenciája volt (Jn. 18:31), s ha Jahósua a halálos íteletet mondta volna ki az asszonyra, akkor
azonnal a római törvénnyel való szembeszállással vádolták volna meg. Az olyan apróságtól, hogy
a férfit nem állították elő, csak az asszonyt, már eltekintettek. A törvény kimondja, hogy a
paráznasággal megvádolt asszonyt a templomban a levita pap elé kell állítani, aki a templompadló

porából és vízből keserű vizet kevert, amit a vdlottnak meg kellett inni, hogy az Úr ítéletet
hozzon. (4Mózes 5:16-17)
Jahósua éppen a templomban volt, amikor az asszonyt elé hozták (és nem a levita pap elé), s
amikor kérdezgetni kezdték, akkor lehajolt és ujjával írni kezdett a földön (Jn. 8:6), s talán éppen
ezt az idevonatkozó törvényidézetet rótta a porba. Végül megelégelve a zaklatásaikat rájuk szólt:

„Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!” (Jn 8:7)
Judában ezidőben már régóta nem tettek eleget a törvény pontos követésének, számos pontját
pedig, mint pl. a halálos ítéletet véghez sem vihették az elnyomás alatt. A farizeusok a vallásosság
látszatának érdekében a saját rendeleteikkel terhelték a népet az Isten parancsolataival ellenben.
Mivel ezesetben sem törvényesen jártak el, az asszony megmenekült. Krisztus azonban ezúttal
sem vétett a törvény ellen, sőt, az asszonyt sem mondta ki bűntelennek, s noha a technikai okok
miatt megmenekült, felszólította őt arra, hogy hagyjon fel a vétkeivel. (Jn. 8:11) Ráadásul még
Rómával sem került konfliktusba. A farizeusok kénytelenek voltak egyenként elsomfortdálni
minden további szó nélkül. Amíg azonban a korabeli farizeusok a törvény megszegésén szerették
volna rajtakapni a Messiást, addig a modern antinomiánus „keresztények” a törvény eltörlését
próbálják rávarrni.
A Messiás hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett, de bűntelen maradt. (Héb. 4:15) Sátán
úgy gondolta, hogy az Isten Fia is az ember leggyengébb pontján támadható meg, a gyarlóságán
keresztül. Ezt próbálta felébreszteni benne rámutatva, hogy elkerülhet minden rá váró rettenetes
szenvedést és a szörnyű halált, mégis uralhatja a világot! Ha Jahósua elfogadta volna az alkut,
akkor alávetette volna magát e korszak bukott és lázadó rendjének, s ehez csatlakozva lett volna
uralkodó, az emberiség pedig Megváltó nélkül halandó marad. A Messiás azonban bebizonyította
– amint azt Pilátusnak is kijelentette -, hogy az ő királysága nem e világból való (Jn. 18:36) és az
nem e korszak mintája szerint működik. Bár angyalok légióit hívhatta volna segítségül (Mt.
26:53), s bár vért izzadva imádkozott azért, hogy ha lehet, Isten vegye el tőle a szenvedésnek
csészéjét, de ne a saját, hanem Isten akarata legyen meg (Mk. 14:36). Krisztus mindenkor
mindenben, minden kísértés és szenvedés ellenére megfelelet a törvénynek, miáltal tökéletessé
tétetett (Héb. 5:8). Híveinek szintén meg kell tanulni a test megfeszítését, a bűnös vágyak
legyőzését mert eként jutnak el Krisztus teljességének mértékére (Ef. 4:13).

A törvénytelenség felszámolja az egyéni szabadságjogokat
E bukott világnak az uralkodói, kormányzatai és tisztviselői és egyéb vezetői képtelenek felfogni
azt, hogy létezik egy Isten által adott, szigorú törvényszerűségek által vezérelt valóság, amit ők
figyelmen kívül hagynak. Hiányzik belőlük az Isten ismeretéből fakadó megfelelő bölcsesség a
korrekt vezetéshez. Mint ahogyan hiányzik az általuk vezetett átlag emberből is, akik szintén e
világ istenének, Sátánnak, s a légtérben uralkodó bukott szellemi fejedelmnek a hatalma alatt
állnak, s akikben így az engedetlenség és hitetlenség szelleme munkálkodik.” (vö. 2Kor. 4:4; Ef.

2:2) Az univerzum legnagyobb csodája az, hogy a gonosz ember megtérhet, és egy teljes szellemi
átalakulás által felveheti az isteni természetet és örök életre juthat.
Az egyéni szabadság gyakorlása végsősoron attól függ, hogy az adott társadalom egésze, illetve
annak uralkodója/kormányzata, ragaszkodik-e az Isten törvényéhez és parancsolataihoz. Ahol a
bibliai törvényzet követésének a jogát megvonják, betiltják, vagy azt egy ”a szabadságot,
egyenlőséget és testvériséget” jobban biztosító ideával váljták fel, ott az egyéni szabadságjogok
sérülni fognak, korlátozódnak, vagy egyenesen eltöröltetnek az össztársadalmi romlás arányának
mértékében. Egy ilyen társadalom megérett az ítéletre.
AMIKOR MINDEN BETELJESEDIK
Eloah csakis olyan egyedi lényekkel osztja meg a maga létét, akikben kifejlesztette, akikkel
megosztotta önnönmaga tökéletességét Krisztuson keresztül. Ennek az istenfiúságnak ugyanis
Krisztus volt az elsőszülötte és egyben protótípusa, aki magára öltötte Isten teljes és tökéletes
képét (Col. 1:15, 2:9; Héb. 1:3; 2Kor. 4:4), s akit az igazak követnek ebben, amikor „a Krisztussal
való teljes beteltség korának mértékéig jutnak” (Ef. 4:13). Magyarán, a választottak az Isten
természetében teljes Krisztus által szintén magukra öltik az Isten természetének teljességét és az
Istennel egy Krisztuson (Jn. 10:30) keresztül szintén egyé váltak Istennel és egy harmonikus
egységként léteznek a végtelenségben. Mert legyőzték a világot, levetették a törvény által
bűnösnek minűsített természetet és magukra öltötték azt a szent, igaz, jó és tökéletes természetet,
ami méltó az örökkévalóságra. Mint Krisztusban, úgy Atya az igazakban lesz, s ők az Atyában,
ahogy Krisztus és az Atya egyek, úgy az igazak is egyek Krisztusban és az Atyában, „mert egyek
lesznek, mint ahogyan ők egyek” (Jn. 10:38; 17:21-22). Az Írás pedig meg nem bontható: „Én

mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan” (Zsolt. 82:6; Jn. 10:34-38).
Eképpen lesz Isten minden mindenekben (1Kor. 15:28). Csak és egyedül igy van értelme az örök
létnek, mert máskülönben az egy a földi életünkhöz hasonló szenvedésekkel és frusztrációval teli
létállapotot eredményezne.
Az szentháromság eretnek tana a törvényszegés egy fő forrása, mert egy örökre el-és bezárt,
csupán három személyre korlátozott Istenfőt propagál. Eze kizárja magából a választottakkal való
EGY-séget és egy alacsonyabb, esendõ létszinten tarja az örökkévalóságon át.
Ahogy az Ószövetség, vagy a törvény ideje alatt is volt egy hit és kegyelem által megtartott és
üdvözülő maradék (Róm. 11:5) úgy az Újszövetség, vagyis a kegyelem ideje alatt is meg van a hit
által betöltött törvény. Mert:
Zsoltárok 19:8-9 8Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak
bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt. 9 Úrnak rendelései helyesek,
megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.

Ez a múlandóság alá rendelt világegyetem a meghatározott időben fel fog göngyölödni, mint egy
ruhadarab (Zsolt. 102:26; Ézs. 34:4, 51:6; Héb. 1:12; 2Pét. 3:10-12), s helyébe egy új világ jön létre,
új éggel és új földdel (Jel. 21:1-2). Megszűnik a romlandóság, ami arra rendeltetett, hogy annak
leckéit megtanulva, okait legyőzve Isten fiaiként nyilvánuljunk meg:
Róma 8:19-23 19Mert a teremtés sóvárogv a és epedve várja Isten fiainak megnyilvánulását. 20
A termtés ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem önként, hanem azért, aki alávetette,
21
azzal a nekünk adott reménységgel, hogy maga a teremtés is meg fog szabadulni a
romlandóság rabszolgaságából, és felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságába.

Amikor eljön a vég(cél), a halál megsemmisül, megvalósul a teremtés célja, Krisztus által minden
Isten alá vettetik aki betölt mindeneket. (1Kor. 15:26-28) Az üdvözülők teljes száma ekkor egy
isteni egységet alkot az Atyában, ahol nincs szükség törvényre, hiszen ez az egység már az isteni
természet teljességéből fakadóan, azaz, természeténél fogva tökéletes. Ez az Isten Városa, s ez lesz
a „mindenek beteljesedésének” pontja, amíglen a törvény tartani fog. Addig azonban el nem
múlik.

