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A szentség egy csodálatos dolog, a törvénykezés viszont megkötöz. A szentség életet hoz, a 
törvénykezés pedig halált eredményez. Annyira különböznek egymástól, mint az éjszaka és 
a nappal és jóllehet elsı pillanatra hasonlónak látszanak, mert mindkettı a bőnös magatartás 
ellen foglal állást és szent életre hív. Hogyan lehet különbséget tenni a kettı között? 

A törvénykezés szabályok betartását jelenti emberi kapcsolatok nélkül. A szabályokat 
hangsúlyozza inkább, mint a Megmentıt, és több benne a törvény, mint a szeretet. Egy 
olyan rendszer, ami a félelmen alapszik és öröm nélküli ítélkezés a jellemzıje, aminek 
szabadság helyett hiábavalóság az eredménye. Egy megtéretlen ember számára, a 
törvénykezés cselekedetek általi megigazulást hirdet, és azt mondja: “Egy megrögzött bőnös 
vagy és meg kell szabadulnod minden erkölcstelen szokásodtól, hogy az Úr elfogadjon 
téged.” Ebben az üzenetben nincs szó kegyelemrıl, életet megváltoztató újjászületésrıl, 
bőntıl való megtisztulásról Jézus vére által, nincs szó a kegyelem világos hirdetésérıl. 
Istennek Jézus Krisztus kereszthalálában bemutatott szeretete teljesen háttérbe szorul, ha 
egyáltalán lehet hallani róla. Ebbıl adódóan az újjászületés bizonyítéka szinte teljes 
egészében abban válik láthatóvá, hogy valaki a késıbbiekben már nem tesz meg korábban 
megtett dolgokat és ez mintaként szolgál a gyülekezetben lévı hívık számára. Olyan 
szabályok szerint ítélik meg a hívıket, amik sok esetben nincsenek is kifejezetten 
megemlítve az Igében és szinte teljes egészében néhány külsıleg is látható változásra 
koncentrálnak; a vezetıségnek a közösségre vonatkozó sajátos rendszabályrendszeréhez 
való alkalmazkodás szerint ítélik meg a hívık viselkedését. Ennek eredménye a látható 
dolgokra koncentráló alkalmazkodás (képmutatás) lesz inkább, mint egy belsı átalakulás. 
Ez vagy önigazságot eredményez, vagy önmaguk kárhoztatását (vagy mindkettıt!). 

Természetesen igaz, hogy Istennek nagyon magas az elvárási szintje, és ha bárki helyesen 
értelmezi az Igét, akkor semmi kétség, hogy Isten arra hív minket, hogy - gondolatainkat, 
beszédünket, cselekedeteinket, életmódunkat, szexuális életünket, családi életünket, 
kapcsolatainkat és sok más dolgot tekintve - nagyon magas normák szerint éljünk (Lásd 
Efézus 5:1-6.) 

Tragikus módon a törvénykezés – a legjobb szándék ellenére is – rettentıen rossz dolgokat 
eredményez.  

Elıször: kívülrıl befelé próbálnak megváltoztatni egy személyt, jóllehet Isten belülrıl kifelé 
munkálkodik. 
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Másodszor: túl kis súlyt helyeznek az irgalomra és nem képesek bemutatni egy 
kiegyensúlyozott képet az Úrról, ezzel szemben túlságosan hangsúlyozzák az Úr haragját.  

Harmadszor: nem helyeznek hangsúlyt a bőneivel küzdı bőnösnek (vagy hívınek) az Úrtól 
való természetfeletti felhatalmazására. A szentséget kizárólag az emberi erıfeszítés szintjén 
kezelik.  

Végül: olyan törvényeket, elvárásokat, parancsolatokat, szokásokat, hagyományokat hoznak 
létre, amik nem találhatók meg az Igében, nagyobb fontosságot tulajdonítva ezeknek, mint a 
Bibliában lévı parancsolatoknak. 

Ezzel ellentétben: az igazi, biblikus szentség a szívben kezdıdik, ami Istennel és az İ 
igéjével való közösségen alapszik. Az Úr kegyelmet felkínáló üdvözítı ajánlatára válaszként 
megtérésre hív és ajánl egy módot, hogy lehetünk szentek: Jézus vére és Isten szelleme által. 
A biblikus szentség szabadságot jelent, ami azonban önfegyelmet és kitartást igényel. A 
törvénykezésben nincs szabadság. Mindent ki kell érdemelni! A törvénykezés ezért 
megkötözöttséget eredményez, a szentség pedig szabadságot. 

Ralph Cudworth sok évvel ezelıtt így magyarázta ezt: “Nem gondolom a szentségrıl, hogy 
az pusztán vallásos kötelezettségeknek - mint valami feladatnak - külsı látszat szerinti, 
folyamatos, lélek nélkül való teljesítése lenne; és nem is a megszokott imádkozásunk, 
igehallgatásunk, böjtölésünk és egymás segítése. Természetesen ezek mind jó dolgok, de 
egy magasabb cél elérése érdekében. Én alapvetıen az Isten szerint való belsı életre és 
alapelvekre gondolok (Róma 8:1-5), amit a szellem végez el.” 

Vannak szellemi alapelvek, amiknek a bensıben való munkálkodása gyümölcsöt terem. 
Ilyenek pld. a Jézussal való bensıséges kapcsolat alapelve, az elménknek az İ Igéje és 
Szelleme által való megújításának alapelve, az İ képmására és Isteni természetére való 
elváltozás alapelve, győlölni mindazt, amit İ győlöl és szeretni mindazt, amit İ szeret 
alapelve.  

Dr. Kent Hughes a „Disciplines of a Godly Man” (Egy Isten szerint való ember 

önfegyelme” címő könyvében a következıképpen fejezte ki ezt: „Mint az ég a földtıl olyan 
nagy a távolság a törvénykezés és az önfegyelem mögött lévı motivációk között. A 
törvénykezés azt mondja: ‘Meg fogom cselekedni ezt a dolgot, hogy érdemeket szerezzek 
magamnak Isten elıtt,’ az önfegyelem ezzel szemben a következıt mondja: ‘Meg fogom 
cselekedni ezt, mert szeretem Istent és szeretnék tetszeni neki.’ A törvénykezésnél az ember 
van a középpontban, az önfegyelemnél pedig Isten.” 

Sajnálatos módon, abban a pillanatban, amikor elkezded a biblikus szentséget hirdetni, sok 
keresztyén befogja a fülét és a következıt mondja: “Ez törvénykezés! Ez kárhoztatás! Ez 
ember szülte vallásosság! A törvény halott betője! Nem kötöztök meg engem! Nem 
hallgatom ezt, hogy bebeszéljétek nekem!” Robert Brimstead a következıt figyelte meg: 
“Törvénykezésnek nevezik azt az elvárást, amit a Biblia pontosan leír az élet szentségével 
kapcsolatban.” 

Az ilyen keresztyének elmenekülnek a törvénykezés veszélyes karmai közül, és - a kereszt 
hordozása helyett a testi vágyaikat táplálva - a megengedés (engedékenység) halálos karmai 
fogják meg ıket. Ez az állapot a testies szabadságuknak saját döntéseiken alapuló 
(öntörvényő) állapota, ami rettenetes hiba! 
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Ebbıl adódóan, természetes módon az ilyen “felszabadult” hívık olyan normát fogadnak el 
(és természetesen “megértést” az Úrtól), hogy a biblikus parancsolatokat a saját 
megtapasztalásaik szintjére szállítják le és ha valami szellemi nyomást idéz elı náluk, amit 
el kellene hordozniuk, elutasítják az, mint nem „könnyő és gyönyörőséges igát” és nem 
„könnyő terhet”, mert az nem az Úrtól van. Amikor a Szent Szellem ilyen módon megítéli 
az embereket, azt a gonosznak tulajdonítják és megdorgálják ıt, mert megpróbálja 
kárhoztatni ıket. 

Oswald Chambers a következıt írta: “A szabadság egy képesség arra vonatkozóan, hogy 
nem szegem meg a törvényt. A megengedés (engedékenység) viszont annak a személyes 
bizonygatását jelenti, hogy azt cselekszem, ami nekem tetszik. … Szabadnak lenni a 
törvénytıl azt jelenti, hogy Isten törvénye szerint élek, ami nem jelent Istentıl való 
függetlenséget abban, amit teszek. A megengedés tulajdonképpen lázadás minden törvény 
ellen! Ha a szívem nem válik az isteni szeretet központjává, akkor a megengedı szétdobáló 
központjává válhat.” 

Mi tehát az ellenszer? Meneküljünk el a törvénykezés elıl, tartsuk távol magunkat a 
engedékenységtıl és fussunk a szentséghez. Utasítsuk el az ember-szülte külsı látszatnak 
nagy jelentıséget tulajdonító vallásosságot. Ne adjunk helyet hamis tanításoknak, amik 
elnézik a testiességet, hanem helyette ragaszkodjunk az új szövetséghez, a szív 
megváltozásához, a Szellem erejének természetfeletti képességéhez és Isten kegyelme által 
gyakoroljunk könyörületet a mások életében lévı bőnökkel való foglalkozáskor.  

Ez a szabadsághoz vezetı út! 
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