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A Róma 7-ben Pál arról ír, hogy az a személy, aki egy bűn feletti győzelemre és szent 
életre vágyik, ott hibázza el, ahogyan megéli azt. A Szent Szellem a 4. versben a 
házasság képét használja. Mikor megtéretlenek voltunk, akkor az óemberrel voltunk 

házasságban. A megtérés után, ahelyett hogy Krisztussal lépnénk házasságra, 
elkövetjük azt a hibát, hogy a törvénnyel házasodunk össze. Minden hívő elköveti ezt a 
hibát, amikor a bűn feletti győzelmet keresi. A saját erősségeinkből fakadó bűnök feletti 
győzelem keresése érdekében az első próbálkozások a törvénnyel való házasság 
keretében történnek. A 6. és 7. fejezetekben három szellemi „házasságot” látunk: az 
első az óemberrel, a második a törvénnyel és a harmadik Krisztussal. 
 
Az óember egy gonosz férjhez hasonlítható, aki veri a feleségét, prostituálttá teszi őt, 
tönkretéve az életét és a boldogságát. Ez a bántalmazott feleség hogyne szabadulna meg 
szívesen egy ilyen gonosz férjtől. Egy nap a férje – az óember – meghal és ő újjászületik!  
Most már szabad arra, hogy új házasságot kössön, de ahelyett, hogy Krisztussal lépne 
házasságra, elköveti azt a hibát, hogy a törvénnyel lép házasságra, aki Krisztusra 
hasonlít.   
 
A törvény tökéletes, ezért könnyű elköveted azt a hibát, hogy Krisztussal összetéveszd, 
mert a törvény tökéletes igazságot vár el tőled. A törvény nem hasonlít az óemberre. 
Nem veri a feleségét és más módon sem okoz szomorúságot neki. Tökéletességet 
igényel. Reggel pontosan 6 órakor fel kell kelned és 8 órakor az asztalon kell lenni a 
reggelinek. Nem lehet 8 óra 01 perc, hanem pontosan 8 óra. Ez a tökéletesség. A ház 
minden részének tisztának és rendben kell lennie. A cipőknek a maguk helyén kell lenni, 
a ruhák kimosva - folt nélkül - tökéletesen kivasalva. A törvény sosem kér tőled semmi 
gonosz dolgot. Melyik fiatal testvérnő ne menne hozzá egy ilyen jó emberhez, aki 
minden területen ennyire tökéletes? Az óemberrel való házasság után a törvénnyel való 
házasság azonban olyan, mintha csöbörből vödörbe estél volna. A törvény egy jó ember, 
de nagyon igényes. Sohasem kér semmi gonosz dolgot tőled, de sohasem tudod felmérni 
a személyes állapotodat annak fényében. Ekkor jössz rá, hogy egy rossz emberrel 
kötöttél házasságot. Mit tudsz most tenni? A törvény – Isten törvénye – nem halhat meg! 
Itt van egy egészséges és erős férj, aki örökké él. "A férjes asszony a férjéhez van kötve, 

amíg él (Róma 7:2). Ezért az asszony minden reményét feladja, hogy valaha is boldog 
legyen. 
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Ekkor Isten valami csodálatosat cselekszik. Halttá nyilvánítja az asszonyt és így 
felszabadítja a házassági eskü alól. Első alkalommal a férj (az óember) volt az, aki 
meghalt. Most te, mint feleség halsz meg. "Atyámfiai, meghaltatok a törvénynek a 

Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott” (Róma 
7:4). Most, hogy meghaltál a Krisztussal nem vagy többé a törvényhez kötve. Isten 
feltámaszt téged a halálból és így össze tudsz házasodni Krisztussal. Ez a harmadik 
házasság – és ez már dicsőséges! Azonban Krisztus is igényes. Ugyanolyan tökéletes, 
mint a törvény és a következőt mondja: "A reggelinek pontosan 8 órakor az asztalon 
kell lenni és nem 8 óra 01 perckor. Mindennek olyannak kell lenni, mintha „skatulyából 
húzták volna ki”. A háznak rendben kell lenni”, stb. Krisztus elvárási szintje egy cseppet 
sem alacsonyabb, mint a törvényé, sőt magasabb. A törvény azt mondja, hogy „ne 
kövess el házasságtörést”, Krisztus azonban azt mondja, hogy „még vágy sem lehet a 
szívedben egy asszony iránt." Van egy nagy különbség a törvény és Krisztus között. 
Krisztus a következőt mondja: "Reggelizzünk együtt – te meg én." Ő mindent veled való 
közösségben, veled együtt akar csinálni.  
 
Képzelj el egy olyan gyámoltalan feleséget, aki a reggelivel csak délután 1 órára készül 
el! Az Úr nem ítéli el és nem veti el őt, mint azt a törvény tenné, ami a következőt 
mondja: "Ne gondold, hogy együttműködünk, és te jobb leszel." Az Úr azonban együtt 
munkálkodik veled és néhány napon belül el fogod érni, hogy a reggeli már délelőtt 11-
kor az asztalon lesz. Az Úr azt mondja: "Csodálatos! A délután 1 óra helyett már délelőtt 
11 órára elkészültünk. Egy napon el fogjuk érni, hogy 8 órára elkészülsz. A 
tökéletességre fogunk törekedni." Ha nem sikerül jól kimosnod a ruhát, mert a folt 
ottmaradt, az Úr a következőt mondja: "Ne bánkódj, mi ezen a területen is 
együttműködünk." Legközelebb már az Ő segítségével mosod ki a ruhát és meg fogod 
látni, hogy kevesebb folt marad rajta. Az Úr eldöntötte, hogy mindaddig együttműködik 
veled, míg egyáltalán nem marad folt a kimosott ruhán. Addig működik együtt veled, 
míg el nem éred a tökéletességet. 
 
Látod már, hogyan munkálkodik együtt az Úr az Ő menyasszonyával? Az Úr nem 
egyszerűen csak megparancsol nekünk dolgokat, mint azt a törvény teszi. Ő 
együttműködik velünk – mi az Ő munkatársai vagyunk. Jézus egy ilyen férj. 

-  § - 
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