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Róma 6,5-23: „Mert ha eggyé lettünk (összenőttünk) Vele a halálának hasonlóságában, akkor a
feltámadásában is azok leszünk. Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk azért lett keresztre feszítve Vele
együtt, hogy a bűn teste tehetetlenné váljék, nehogy rabszolgáivá legyünk a bűnnek, mert aki meghalt,
mentes  (felmentést  nyert)  a  bűntől,  ha  pedig  meghaltunk Krisztussal  együtt,  hisszük,  hogy  élni  is
fogunk Vele együtt. Tudjuk, hogy Krisztus életre kelt a halottak közül, többé meg nem hal, a halál Rajta
többé nem uralkodik, mert ami (benne) meghalt, a bűn számára halt az meg egyszer s mindenkorra,
ami pedig él,  az Istennek él, így ti is úgy tartsátok magatokat,  hogy halottak vagytok ugyan a bűn
számára, de élők az Isten számára Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék hát a bűn a ti halandó testetekben,
hogy enged(elmesked)jetek vágyainak,  nehogy odaadjátok tagjaitokat igazságtalanság fegyvereiül  a
bűn számára, hanem adjátok (bocsássátok rendelkezésre) magatokat Istennek, mint akik halottakból
lettetek  élők  és  adjátok  a tagjaitokat  az  igazságosság fegyvereiként  az  Isten számára,  mert  a  bűn
rajtatok már nem fog uralkodni, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt, mi hát (a
helyzet)?  Vétkezzünk,  hogy  ne  legyünk  törvény  alatt,  hanem kegyelem alatt? Nem tudjátok,  hogy
akinek odaadjátok magatokat rabszolga gyanánt engedelmességre, annak vagytok a rabszolgái, akinek
enged(elmesked)tek:  vagy  a  bűnnek,  amely  a  halálba  vezet,  vagy  az  engedelmességnek,  ami
megigazulásba  vezet?  De  az  Isten  kegyelme,  hogy  bár  a  bűn  rabszolgái  voltatok,  de  szívből
enged(elmesked)tetek annak a tanításnak, amelyet mintául átadtam, felszabadultatok pedig a bűntől
és  rabszolgáivá  lettetek  az  igazságosságnak.  Emberi  módon  szólok,  a  ti  (hús)testetek  erőtlensége
(gyarlósága) miatt, mert ahogyan odaadtátok a ti tagjaitokat rabszolga gyanánt a tisztátalanságnak és a
törvénytelenségnek a törvénytelenségre, úgy most adjátok oda a ti tagjaitokat rabszolga gyanánt az
igazságosságnak a megszentelődésre, mert amikor rabszolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az
igazságosságtól,  milyen gyümölcsét  vettétek  hát  akkor?  Azokat,  amiken most  szégyenkeztek,  mert
azoknak a vége halál,  most pedig megszabadultatok a bűntől,  és rabszolgáivá lettetek az Istennek,
megvan  (birtokoljátok)  a  gyümölcsötök  a  megszentelődésre,  a  vége  pedig  a  (világ)korszakra  szóló
(aioni) élet, mert a bűn zsoldja: halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig (világ)korszakra szóló (aioni)
élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” (Vida ford.)

Eszembe jutott egy régi ének, amely arról szól, hogy a mi bűneinket Krisztus vére eltörölte. De a
bűnössel, a bennünk levő bűnös természettel a vérnek nincs teendője. „Ha a világosságban járunk,
amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére
megtisztít minket minden bűntől” – ez olyasmi, ami a múltban történt, amikor az Isten Báránya a
keresztfán hordozta a mi bűneinket, de miután megtértünk az Úrhoz, meg kell vallanunk a bűnöket
ahhoz,  hogy  megszabaduljunk a bűneinktől.  Nem létezik  más szabadulás,  másféle  megtisztítás,  és
éppen úgy van, ahogy a Biblia mondja: „ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő, hogy megbocsássa
bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól”.

De az történik, testvérek, hogy sokan, miután megtértek az Úrhoz, és őszintén, teljes szívvel az
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Úr felé fordultak, később arra ébredtek, hogy mindenféle bűnök rabságában vannak. De a probléma
nem a bűn, hanem a bűnös természet, amely fáradhatatlanul szüli a számtalan bűnt. Egyszer valaki,
megterhelődve attól, hogy állandóan bűnöket követett el a megtérése után, feltette a kérdést: „Az Úr
vajon minden alkalommal megbocsát, amikor megvallom a bűnömet, vagy egyszer csak az Úr is azt
mondja, hogy elegem van belőled?” És a probléma az, hogy ha nem szabadulunk meg a bűntől, végül
már nem hisszük el, hogy az Úr megbocsát, annak ellenére, hogy Ő minden bűnt megbocsát, amit
megvallunk  Őelőtte.  De  az  Ő  útja  a  bűn  problémájának  megoldására  nem  a  bűn  gyökerének
kiemelése, amely a bűnt termi. Nem ez az út.

 Máté 20,1-4: „Mert hasonló a mennyek országa egy olyan gazdához, aki jókor reggel kiment,
hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, és elküldte
őket  a  szőlőjébe.  Amikor  három óra  tájban megint  kiment,  látott másokat  is  tétlenül  álldogálni  a
piacon. És azt mondta nekik: Menjetek ki ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom nektek.”

 Mikor megtértem az Úrhoz, egy testvér, akivel sokszor beszélgettem, mindig ezt mondta: „Ki
van a te szemeid előtt?” Ha megkérdezel egy testvért, hogy testvér, hogy vagy, mi van veled? Akkor,
kiváltképpen,  ha  nem  tud  győzedelmeskedni  a  bűnök  felett,  azt  fogja  elmondani,  hogy  nagyon
szerencsétlennek érzi magát. 

Elmondom, miért olvastam fel  ezeket az igeverseket.  Mi,  mivel  nagyon tudatlanok vagyunk
akkor, amikor az Úrhoz térünk, nem tudjuk megérteni, hogy valójában mi történt a Golgotán. Én is
tudtam, hogy az Úré vagyok; megvolt ez a tudatom, hogy az Úrhoz tartozom, és beszéltem is erről,
hogy én az Úré vagyok, hogy az Úr megmentett, és tudtam azt is, hogy a bűneim meg vannak bocsátva
az Ő vére által, de a harc, ami bennem volt, amiben meg akartam változni és más szerettem volna
lenni,  nagyon  kegyetlen  harc  volt.  Ám egyszer  csak  megtapasztaltam ezt,  megláttam,  hogy  „a  mi
óemberünk vele együtt megfeszíttetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste és ne legyek a bűn
szolgája”. Ez a szó: „megerőtelenüljön”, ugyanaz a szó, amit a Máté 20-ban olvasunk, mikor azokról az
emberekről van szó, akik ott álltak munka nélkül, tétlenül a piacon. Tehát a bűnnek ez a teste amely
bűnt követett el, megszabadulhat a bűntől, és Isten szabadítási módszere az, hogy az óemberünket
megfeszítette.

 És aztán azt mondja az ige, és ahogyan nekem felvetették ezt a problémát, úgy kérdezlek én is
ma titeket, 11. vers: „ezenképen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a
mi Urunk Jézus  Krisztusban.”  De nem tudjuk  így  számítani  magunkat,  csak  ha megláttuk,  hogy az
óemberünk  Krisztussal  együtt  meg  lett  feszítve.  És  a  bűnnek  teste,  amely  bűnöket  követett  el,
tehetetlenné, erőtelenné lett téve, ki lett vonva a forgalomból, olyan formában, hogy ne legyünk a bűn
rabszolgái. 

Lehetséges, hogy egy keresztény ne legyen a bűn rabszolgája? Igen, lehetséges, de csak ilyen
módon. Nincs más út. Nem ez a szabadulás útja,  hogy azt kérjük: „Uram, szabadíts meg a bűntől,
szabadíts meg abból, amilyen vagyok, szabadíts meg ettől a dologtól, meg attól a dologtól.” Lehet,
hogy az Úr irgalmas lesz hozzád, és egyszer csak felfedi a 6. verset, és miután megtapasztaljuk ezt,
azután tudjuk magunkat halottnak tekinteni a bűn számára, a bűnös természet számára, és élőnek
Isten  számára  a  mi  Urunk  Jézus  Krisztusban.  Egy  alkalommal  beszéltem  erről,  és  egy  testvér  azt
mondta, hogy éppen ezt tapasztalta ő is, és ez a testvér sok-sok évvel fiatalabb nálam.

 De amit olvasni fogok, az csak azok számára érvényes, akik magukat halottnak tekintik a bűn
számára és élőnek Isten számára a mi Urunk Jézus Krisztusban. Volt egy testvér, aki jött hozzánk, és
mindig  nagyon  félt.  Valahányszor  olvastam  valamit  a  Bibliából,  például  ha  azt  olvastam:  „szellem
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szerint járjatok és nem fogjátok véghezvinni a test kívánságait”, ő annyira félt, hogy mindig hozzátette
a saját maga megnyugtatására: „de nem a mi erőnk által”. 

Ez a fordulópont az életünkben: tekintsétek úgy ti is, számoljatok magatokkal úgy ti is, hogy
meghaltatok  a  bűnnek.  A  dolgok  negatív oldala,  hogy  halottnak  tekintsük  magunkat,  de  a  pozitív
oldala: élőnek az Isten számára a mi Urunk Jézus Krisztusban. Azok számára pedig, akik meglátták ezt,
következik egy nagyon fontos rész. Tehát, mi meghaltunk, halottnak kell tekintenünk magunkat a bűn
számára és élőnek Isten számára a mi Urunk Jézus Krisztusban. És ha így van, akkor tovább azt mondja
az ige, 12-13. vers: „Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő
kívánságaiban.  Se  ne  szánjátok  oda  a  ti  tagjaitokat  hamisságnak  fegyvereiül  a  bűnnek,  hanem
szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek és a ti tagjaitokat igazságnak
fegyvereiül az Istennek.”

„A ti tagjaitokat egyenként” – ez azt jelenti, amit a 16. versben olvasunk: „avagy nem tudjátok,
hogy akinek  odaszánjátok  magatokat  szolgákul  az  engedelmességre,  annak vagytok  szolgái,  akinek
engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra”. 19. vers: „emberi
módon  szólok  a  ti  testeteknek  erőtlensége  miatt.  Mert  amiképen odaszántátok  a  ti  tagjaitokat  a
tisztátalanságnak  és  a  hamisságnak  szolgáiul  a  hamisságra,  azonképen  szánjátok  oda  most  a  ti
tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.”
Tehát, azoknak, akik megértették, hogy Isten számára élők, 

 az első lépés  a  hitéletben az  önátadás  az  Úr kezébe,  mert mi  nem a mi  magunk számára
vagyunk élők, hanem Isten számára,

 a második pedig: szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a
ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. 
Ez  azt  jelenti,  hogy  ezzel  a  két  kezemmel  nem  tehetek  olyan  dolgokat,  amelyek  nem

szentségesek. A  szememmel nem kell olyan dolgokat néznem, amelyek Istennek nem tetszenek. A
fülemmel nem kell  hallgatnom azt a zenét,  amit  ezelőtt hallgattam. Ez nagyon gyakorlati dolog.  A
lábamnak az igazság útján kell járnia, és úgy legyen, ahogy az Efézus 6,15-ben olvassuk: „és felsaruzván
lábaitokat a békesség evangéliumának készségével”. 

De azt szeretném mondani, hogy ez a dolog: „ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak
fegyvereiül a bűnnek”, együtt jön ezzel: „szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból
életre keltetek és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek”. Ez nagyon fontos. Létfontosságú
a hitélet számára, hogy ilyen módon éljünk, hogy ne uralkodjon a bűn, mert nem vagyunk törvény
alatt, hanem kegyelem alatt. 

És a mi mindennapi életünkben, úgy ahogy Izráelben is volt, mikor minden reggel a szokványos
áldozatok mellett volt  a mindennapi égőáldozat,  amely arról  szólt,  hogy egy bárány reggel,  és egy
bárány este. Állandóan kellett égnie az oltáron ennek a báránynak, egyiknek éjjel és egyiknek nappal.
Folyamatosan.  Ez  azt  jelenti,  hogy  ez  az  átadás,  hogy  mi  először  teljesen  és  egységesen  átadjuk
magunkat az Úrnak, és aztán a tagjainkat sorban, és mikor reggel felkelünk a naponkénti átadásunk
mellett, amit minden nap meg kell  tennünk, miután kezdetben egyszer már megtettük, hogy a mi
tagjaink legyenek az Ő szolgái. Isten megáld, ha így járunk el. Ezzel a két szemünkkel nem nézhetünk
más irányba, csak arra, amit az Úr készített számunkra minden nap, az Ő útjain. Az Úr munkálkodjon a
mi életünkben, hogy tudjuk megérteni.

 És  most  mondom azok számára is,  akik  megértették,  hogy  a  megváltás  Isten ajándéka.  A
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megváltás  nem  olyan,  hogy  ma jobban  meg  vagyok  váltva,  mint  tegnap,  vagy  ha  holnap  jobban
engedelmeskedem az Úrnak, akkor jobban meg leszek váltva. Ez nem igaz. A mi megváltásunk teljes
mértékben azon alapszik, amit az Úr Jézus Krisztus tett értünk a Golgotán. De nem elég csak az, hogy a
szívünkkel  higgyünk,  nagyon  fontos  az  is,  hogy  vallást  tegyünk  a  mi  szánkkal,  hogy  én  az  Úrhoz
tartozom, az Övé vagyok és az én megváltásom kizárólagosan azon alapszik, amit az Úr Jézus Krisztus
tett a Golgotán. És ilyen módon én soha nem jutok a pokolba. Egyszer s mindenkorra meg vagyok
mentve  ettől  a  nagy  veszélytől,  ami  jönni  fog  –  az  a  nagy  katasztrófa,  ami  azokra  jön,  akik  nem
fogadták el az Úr Jézus Krisztus váltságát. Természetesen, ahogy W. Nee mondja a Normális keresztény
életben: a haladás útja a mi átadásunk Istennek. Ez az előrehaladás útja, hogy átadom magam, azután
az én tagjaimat sorban adjam át, hogy csakis Ő használja ezeket. Az Úr segítsen ebben, és munkálja
bennünk ezeket az alapvető dolgokat. Ámen.
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