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A KEGYELEM BŐSÉGE – 3. A megigazulás korlátai 
Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2014. 11. 24. 

 
Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy igaz vagy Krisztusban. Halleluja, 

dicsérjük az Urat. Szeretettel köszöntünk benneteket. Nagyon munkás hetem volt, de 
örömmel zárult a hétvége.  

 „Az isteni ragasztó” című rövidített anyag elment egy antológiába. De a hivatkozás ott 
van a végén, hogy a teljes anyag elolvasható a frigyklinika.hu honlapon. Tehát aki kíváncsi az 
egészre, az megtalálja. Ez fog megjelenni az európai könyvpiacon. Egy olyan antológia – 
antológia azt jelenti, hogy több szerző művéből összeszedett válogatás –, amely elősegíti, 
hogy az üdvösség terjedjen, mert be van burkolva ebbe, hogy hogyan lehet újjászületni.  

Azután amire már régóta vágytam, hogy a házasságos könyvek meglegyenek elektronikus 
formában is. Mert manapság, főképp a fiataloknak, középkorúaknak sok olyan eszköze van, 
amivel elektronikus formátumban tudnak olvasni. Erre kimondottan megfelelő eszközök 
vannak. Van egy „Publio.hu” nevű weboldal, ahol egy-két napon belül fönt lesz már, és ehhez 
pedig, bárki hozzáfér.  

0 Ft-os letöltési árat határoztam meg, ez úgy hiszem, hogy áldás, nyitott ajtó, ahogy az 
előző vasárnap a pesti tanításból is hallottuk. Ezért van ilyen öröm a szívemen, hogy most 
megint van egy előrelépés, előrehaladás. Most már tudom, hogy működik ez a rendszer, így 
hamarosan meg tudom csinálni a második részt is, mert a szöveg készen van.  

Köszönöm szépen a Betlehem készítők lelkes munkáját, és a Betlehem fölállítását. Az Úré 
a dicsőség.  

Még egy örömöm van. A levelezőlistások látták, hogy kiírtam, hogy keresek egy olyan 
szövegszerkesztésben jártas testvért, aki a heti tanításokat össze tudná gyúrni egy adagba. 
Jelentkezett is egy pásztortársunk, ez is egy öröm. Az Úr szerkeszti a kapcsokat és 
kötelékeket. A nyomdászunk, mint mondtam, újjászületett keresztény. Azt írta, hogy hittel 
telt, elkötelezett munkát végeztek, érdemes értetek tennem valamit. Mi is ingyen kaptuk a 
kártyanaptárt, de ez most ajándék. Mert azt mondta, hogy ezt érezte a szívén.  

 
A kegyelem bősége tanítássorozatunkat folytatjuk, a 3. rész következik. A mai tanítás 

címe: A megigazulás korlátai 
Ez a sorozat arról szól, hogy a megigazulás ajándék, a kegyelem ajándék, és a két ajándék 

birtokba vétele által tudunk uralkodni itt a földön Krisztus által. Ezért az ördög nagy 
támadásokat intéz ezen a két vonalon, hogy az igazságot ne ismerjék meg a szentek, és ne 
tudjanak győzedelmes életet élni. A múlt heti tanítás címe, a „Viták a kegyelemről”, tehát ott 
a kegyelemmel foglalkoztunk, ma pedig a megigazulás körüli vitákról, korlátokról fogtok 
hallani. Igen izgalmas téma.  

Róma 10,3. 

3. Mert az Istentől eredő megigazulást nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat 

igyekezvén érvényesíteni, az Istentől eredő megigazulásnak nem engedelmeskedtek. 

Ámen. Tehát két ajándék van, amiről most szó van: a megigazultság ajándéka és a 
kegyelem ajándéka. Mindkét ajándék körül az ördög próbál korlátokat állítani, hogy ne 
tudjanak a hívők hozzáférni. Ne legyen világosságuk erről.  

Például tévesen azt tanítják helyenként, hogy ugyan kegyelemből váltál igazzá, de be kell 
tartanod a törvényeket is, hogy továbbra is igaz maradhass. De ez már egy egyveleg. Pál ilyet 
sohasem tanított. Pál is ellene van annak, hogy a megigazultságot ki kell érdemelni. Mert ez 
nem igaz. Ez hamis, ez téves. Két lehetőség van, hogy az ember megigazult, igazzá vált Isten 
előtt, vagy nem. Nincs harmadik lehetőség.  
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A megigazultság azt jelenti, hogy bármikor tisztán bűntudat és kisebbrendűségi érzés 
nélkül az Atya trónja elé járulhatunk bármilyen célból. Ez lehet imádságkérés, hálaadás, 
köszönet, vagy csak éppen megyünk szeretgetni az Atyát. Amíg a bárány vére nem mosott 
meg bennünket – ez az újjászületés pillanatában történt –, addig a bűnös ember nem tudott 
Isten elé járulni. A bűn elválasztotta az embert Istentől. Ez az Édenkertben történt, még sok 
évezreddel ezelőtt.  

Tehát két lehetőség van, vagy igaz az ember – mert a szent vér tisztára most –, vagy pedig 
nem. Mert nem fogadta be az Úr Jézust. Te, mivel befogadtad az Úr Jézust, Isten igazsága 
vagy Krisztusban. Ez egy jó hír. Ez a legjobb hír ma.  

Az ördög stratégiája a megtévesztés. Ugyanis abba az irányba akar elvinni, hogy a 
törvények betartásával kell kiérdemelni a kegyelmet. De ez hamis, ez téves. Ez a pokol 
terméke. A hústest szereti a törvényeket. A hústest szereti, ha megmondják neki, hogy ezt 
teheted, ezt nem teheted.  

Sokkal könnyebb a csecsemő kereszténynek, ha kiáll egy próféciáért, vagy egyszerűen 
megkérdezi a pásztorát, és a pásztora azt mondja, hogy ezt megteheted, azt nem teheted. 
Akkor megnyugszik a lelke. De ez törvénykezés, és mi nem vagyunk a törvény alatt. Mi 
kegyelem alatt vagyunk, a Szent Szellem lakik bennünk, és Ő fog elvezetni minket az 
igazságra. Ő fog minden nap bennünket tanácsolni szeretettel és nem kényszerrel, hogy 
tegyük, vagy ne tegyük.  

Kenneth Hagin úgy írja a könyvében, hogy piros lámpa, vagy zöld lámpa. A Szent 
Szellem jelképesen elénk állít egy közlekedési lámpát, és nekünk figyelni kell ennek a 
jelzésére. Ha hústest, illetve a testi cselekedetek által lenne a megigazulás, akkor 
kidobhatnánk az ablakon a megigazulás ajándékát. Amit kegyelemből kaptunk, amit ingyen 
kaptunk, amit ajándékként kaptunk.  

Az ördög nagyon ravasz, próbálja rászedni a híveket. Ilyen téves gondolatokkal, hogy 
törekedj a saját megigazultságodra. Mégpedig a törvényen keresztül. A törvény betartásán 
keresztül. De ez mind hamis, téves és helytelen. Az ellenség azt akarja, hogy a saját 
megigazultságodtól függj. Ezért ő a kegyelem ajándéka kifejezésből az ajándék szót kidobja. 
Ne legyen benne az ajándék, csak az, hogy kegyelem.  

Igyekszik hamis benyomást kelteni, hogy te vagy a felelős azért, hogy megkeresed és 
elnyered a megigazultságot, vagy sem. Ez csak részben igaz, hogyha az elveszettek keresik az 
Urat, és megtalálják, akkor az ő döntésük, hogy elfogadják, vagy visszautasítják. Ebben van 
felelőssége az embernek. Utána, ha befogadta az Úr Jézust, akkor a Bárány szent vére tisztára 
mosta, és attól a pillanattól fogva ő igaz Isten előtt. Tiszta szívvel járulhat a mennyei Atya elé.  

Ott hagytuk abba, hogy azt a benyomást igyekszik kelteni az ellenség, hogy te vagy a 
felelős azért, hogy megkeresd, megszerezd a megigazultságodat. A saját megigazultságodat, a 
saját cselekedeteid által. De ez azért büdös, mert ez önerős. Az ember beleizzadhat, és mehet 
a zuhany alá ahelyett, hogy Jézus elvégzett munkájára összpontosítana a hívő. Ez az igazi út. 
Ez hozza az igazi megigazulást.  

Két irány van, a rossz irány az önerő, és a jó irány pedig az, amit Jézus elvégzett. Nekünk 
csak azt kell elfogadni. Sok hívő ki akarja mégis érdemelni a megigazultságot, de ez teljesen 
téves. Isten útja a kegyelem ösvénye. És pont. A megigazulást nem lehet jó cselekedetek által 
megszerezni. Kizárólag ajándékként kaphatjuk és ráadásul feltétel nélkül.  

Semmi feltétele nincs annak, hogy egy elveszett befogadja az Úr Jézust és üdvözüljön, és 
Isten kegyelme által igazzá váljon. Mint ajándék, ezt Isten így nyújtja át nekünk. Amiért meg 
kell dolgozni, vagy amiért fizetni kell, az nem ajándék. Ugye? A kártyanaptárokért nem 
kellett fizetni, ez most ajándék.  

Például pár hete az Úr szája szólt hasonló témáról, hogyha valakinek adnék egy adományt, 
és utána azt mondanám, hogy hát ezért most dolgozz meg, akkor az az adomány már nem 
adomány. Az már fizetségnek minősül akkor. Emlékeztek rá ugye?  
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Ha adnék valakinek egy autót ajándékba. Azt mondom, hogy ez egy ajándék, de havonta 
fizess nekem 50 ezer forintot életed végéig, akkor az ajándék lenne? Semmi szín alatt. Az 
ajándék ingyen van, szeretetből van, feltétel nélkül adatik. Körülbelül ez az ajándék 
meghatározása. Hidd el, hogy a megigazultság egy ajándék Istentől az Újszövetségben. 
Kihangsúlyozom, hogy az Újszövetségben.  

Mert az Ószövetségben erre még nem volt lehetőség, mivel az Úr Jézus szent vére még nem 
ontatott ki. Akik megpróbálják elnyerni a saját megigazultságukat, azok az életben legyőzöttek, 
mert az ellenség uralkodik felettük. Mert mi által uralkodunk mi? A megigazultság ajándéka és 
a kegyelem ajándéka által. Krisztus szerezte meg a kereszten a megigazultságot is oly módon, 
hogy a vére tisztára mosott minden bűntől. Ezt kihangsúlyozom, és aláhúzom, hogy minden 
bűntől, a múlt, jelen és jövő vonatkozásában. 

Nincs kicsi meg nagy, ebben benne van minden. Az Úr Jézus elfogadásának a pillanatától 
nem leszel felelősségre vonva egyetlen bűnért sem, mert a vér mit csinált? Eltörölte és igazzá 
lettél nyilvánítva. Elsőként ki lett igazzá nyilvánítva? Az Úr Jézus. Elsőként ki született újjá? 
Az Úr Jézus. Mi az Ő drága gyümölcsei vagyunk.  

Épp olyan igaz vagy Isten előtt, mint maga az Úr Jézus. Nem tudsz olyat tenni, ami miatt 
Isten jobban szeretne, de olyat se tudsz tenni, ami miatt kevésbé szeretne. Ő a szent véren 
keresztül lát minden újjászületett hívőt, minden újjászületett gyermekét és ez nem tesz 
különbséget. Istennél egyébként sincs személyválogatás.  

Te, Jézus megigazultságában vagy felöltöztetve. Ez egy véren vásárolt ajándék. És egy 
véren vásárolt jog. Tehát a megigazultság a tiéd. Isten szeret téged, és Jézus 
megigazultságában lát mindannyiunkat. Nem azt látja, hogy esetleg ma beszóltunk valakinek, 
nem azt látja, hogy belerúgtunk a szomszéd macskájába. Ő a szent véren keresztül tekint ránk.  

Úgy lát bennünket, mint az Úr Jézust. Hogyha Isten így lát bennünket, akkor megkérlek, 
hogy magadat te is ilyen módon lásd. Hogy tiszta vagy, igaz vagy Isten előtt. Ez ki fogja lőni 
a kisebbrendűségi érzést, a bűntudatot, kárhoztatást, mindazokat, amelyek a hitet gyilkolnák.  

ENGEDÉLY A BŰNRE?  
Róma 6,15-16. 

15. Mit is tehát? Vétkezzünk-é, mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem 

kegyelem alatt? Távol legyen.  

16. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az 

engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek; vagy a bűnnek, ami 

halálra, vagy az engedelmességre, ami megigazulásra vezet? Ámen. 
A kegyelem tanítás ellenzői attól tartanak, hogyha túl sok kegyelemben részesülnek a 

hívők, akkor kicsapongó életet kezdenek élni. Elkezdenek bűnöket elkövetni, mindezt a 
túlzott mértékű kegyelem által. Attól tartanak a kegyelem elleni prédikátorok, hogy a 
kegyelem, a túlcsorduló kegyelem engedélyt ad a bűnözésre. De kérdezem én, hogy eddig ki 
adott engedélyt a bűnök elkövetésére? Az emberek nem kértek engedélyt erre, hanem ők 
maguk belevágtak ebbe a rossz útirányba.  

A cél az, hogy a bűn felett győzedelmeskedjünk. Tudjuk, hogy a bűn rossz, a bűnt nem 
nézzük el, mert aki a bűn által uralva van, annak a vége pusztulás és legyőzöttség. Az egy 
rossz út, egy rossz irány.  

A győzedelmes élet megszerzésének a módja: nem a törvény prédikálása által lehet a 
bűntől megszabadulni, hanem a kegyelem prédikálása által lehet szabaddá válni és 
győzedelmes életet élni. Az ellentábor ezt pont fordítva látja. De rossz a szemüvegük.  

Nekünk ezt a két ajándékot: a kegyelem ajándékát és a megigazultság ajándékát be kell 
fogadnunk, és miután befogadtuk, nem látjuk azt, hogy bárki is elszaladna, hogy vétkezzen. 
Inkább teljes szívvel szerelmesek lesznek Jézus személyébe. Az örömüzenet által nagyon sok 
bizonyság szól világszerte a helyreállításról, akár az egészség területén, akár anyagiak 
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területén, ellátás területén, család, házasság területén. Tehát a kegyelem túlcsordulása pozitív 
változásokat hoz az életben.  

Közben hozta az Úr, hogy a tornádóról nem szóltam. Elküldtem egy linket, de fönt van a 
Facebookon is. Egy katolikus újjászületett kereszténytől kaptam, körülbelül két perces 
mindössze. Valahol a föld másik végén van, mert nem értem, milyen nyelven beszélnek, 
egyébként nyelveken szólnak.  

A felhőből a tölcsér, ahogy közeledik a település felé, lent van, elkezdenek hatalommal 
imádkozni nyelveken, és a tölcsér egyre feljebb, és egyre feljebb kerül, és a végén beolvad a 
felhőkbe, és eltűnik a tölcsér. Két perc alatt. Ez a hatalom. Ismerjük a hatalmunkat 
Krisztusban. Ez a kegyelem ajándéka és a megigazultság ajándéka által adatik meg. Szóltak 
az elemekhez. A Jézus nevét hallottam, hogy mondták, nyelveken szóltak, az is biztos, még 
talán halleluja is volt benne. Körülbelül ennyi. A füstös, aki ezt a tornádót kiváltotta és 
irányította, elpárolgott.  

Folytatva a gondolatot, a bűn elveszti a vonzerejét. Amikor az ember találkozik Jézussal, 
vagy más néven mondva a kegyelem személyével. Mert a múlt héten megvilágítottuk azt, 
hogy a kegyelem egy személy, aki nem más, mint az Úr Jézus. Tehát a bűn elveszti a 
vonzerejét, amikor találkozol Jézussal és megérted, amit megtett érted a kereszten, és 
megérted mindazt, amivel Ő megáldott téged. Mert ahhoz ragaszkodsz és nem a bűn 
elkövetéséhez.  

Előbb-utóbb rá fogsz döbbenni, hogy a megigazultságot ajándékba kaptad és nem kell 
rászolgálnod. Nem kell semmit tenned azért, hogy ezt birtokold. A Jézussal való találkozás 
nem ad okot arra senkinek, hogy bűnös életet élen. Ellenkezőleg. Mélyebb szerelembe esik az 
ember Jézussal és ez őt jobb emberré teszi. Jobb anyává, jobb apává, jobb vezetővé, jobb 
emberré.  

A Jézusba beleszerelmesedett emberek arra vágynak, hogy a kegyelem ereje által az 
életével sugározza Isten dicsőségét mások felé. Olyat tegyen, ami másoknak bizonyság. 
Példa: A Jézusba való belemerülés következménye, hogy Krisztus által elkezdünk uralkodni 
itt a földön. A mennyben már nem kell uralkodni, mert onnan az ellenség ki van zárva. Ez az 
evangélium forradalma, hogy mi uralkodhatunk Krisztus által. Olvassuk a Róma 6,13 verset, 
mert az Írás értelméből az derül ki, hogy keljetek fel a megigazultságra, és ne bűnözzetek.  

Róma 6,13. 18. 

13. 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. 

18. Felszabadulván pedig a bűn alól, a megigazultság szolgáivá lettetek. Ámen. 
Megmutatja a két irányt, hogy honnan jöttünk, és melyik irányba tartunk.  
1Korinthus 10,23. 

23. Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem 

minden épít. Ámen. 
Ez az igazság. Sokan csak az első felét olvassák el, hogy minden szabad nékem, de ennek 

itt nincs vége. Tovább is van, hogy nem minden használ. Tehát ha rossz döntést hozunk, 
akkor megisszuk a levét, bármi is legyen az. A kegyelem alatt egy jó irányt kell felvenni, mert 
a rossz irányok nem építenek, nem használnak, tönkretesznek.  

Nem lehet magunkat úgymond szabad pórázra engedni. Megtehetjük, csak nem biztos, 
hogy jó gyümölcsöket fogunk learatni. Minél jobban megérted, hogy megigazult vagy, annál 
nagyobb a győzelem a bűn felett, mert a kegyelem fog uralkodni akkor. Naponta szükséges, 
hogy megvalljuk, és most tegyük együtt. Én Isten igazsága vagyok, Krisztusban. Ámen. 

Ha ezt megteszed, az Atyának nagy-nagy örömet szerzel, mert ezzel a megvallással te is 
megemlékezel, egyben Őt is emlékezteted arra, hogy a Fia mit tett érted. Mit tett az 
emberiségért. A decemberi újságban erről lesz szó. Ez is benne van.  
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ISTEN HELYREÁLLÍTÁSA 
Isten az évszázadok során elkezdte visszaállítani az igazságot Krisztus Teste számára. Ha 

most belegondolunk, amikor volt talán egy egyház, és Isten szólt azok szívéhez, akik vele 
közösségben voltak – tehát újjászületetteknek kellett lenniük –, hogy ez rossz irány, akkor jött 
a reformáció, s kiváltak.  

Aztán ahogy a régi egyházak kezdtek megkövesedni, az Úr megint szólt egy-két vezető 
szívéhez, hogy ne abba az irányba menjetek, és akkor megint kivált egy csoport, és ismét lett 
egy új egyház. Mert kaptak kijelentést az igazságról és ragaszkodtak ahhoz, amit Istentől 
hallottak. Ezért van ennyi egyház a földön ma.  

Mert akik hallottak az Úrtól, beálltak abba a vonalba. Alapítottak egy új egyházat. Már ez 
mind Krisztus Teste globálisan tekintve, és egy Jézusunk van csak, azt is tudni kell. Isten 
kezdte visszaállítani az igazságait Krisztus Teste számára, de a végső igazság nem más, mint 
Krisztus személye, és az, amit Krisztus a kereszten elvégzett.  

Ahogy Jézus elvégzett munkájának kinyilatkoztatása egyre erősebb és erősebb lesz az 
utolsó időkben, úgy az emberek elkezdik élvezni az újszövetségi kegyelem teljes ellátását. A 
teljes áldását. Minél többet hallunk és tanulunk a kegyelemről, annál áldottabbak leszünk. 
Felszabadultabbak és áldottabbak leszünk.  

Jézus nem azért halt meg, mert mi megérdemeltük volna. Az elveszett voltunkban a pokol 
szörnyűségei jutottak volna nekünk osztályrészül. De Krisztus által megváltást nyertünk. 
Dicsőség Istennek, hogy Ő elküldte a Fiát áldozatul. A megváltani szó azt jelenti: áron 
megvásárolni, s ez az ár Jézus élete volt. Egy nagyon-nagyon magas árat fizetett azért, hogy 
mi ma isteni fajta életet élhessünk, és közösségben lehessünk az Atyával. Róma 5,17 Igét 
olvassuk el. Ez a vezérigénk.  

Róma 5,17. 

17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel 

inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet 

bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták. Ámen. 
Meg kell ragadnod azt a két ajándékot, hogy tudjál uralkodni általa. Jézus odaadta magát 

váltságdíjként, hogy megkapjuk a kegyelem bőségét és megkapjuk a megigazultság ajándékát, 
hogy uralkodhassunk itt a földön ebben az életben. Minden Jézusról szól és a hatalmas 
megváltásról. E körül forog a kereszténység. Ideje, hogy a globális Egyház abbahagyja, hogy 
a viták miatt kikerülje ezt a két területet, ezt a két témát.  

A PRÉDIKÁCIÓ ELLENŐRZÉSE 
Ezt már több helyen hallhattátok, amikor a prédikátorok azt mondják, hogy ne nekem 

higgy, hanem magad nézz utána a Bibliában annak, amit hallottál. Ha nem itt, akkor otthon. 
Ezért jó, hogy legalább az igehelyeket fölírjátok. Az újszövetségi prédikáció mindig Jézust 
magasztalja fel és mindig többet tár fel Jézusból. Ez a jó prédikáció. Az újszövetségi 
prédikáció leleplezi, felszínre hozza Jézus szépségét és a kereszten elvégzett munka 
tökéletességét. Ahhoz nincs mit hozzátenni.  

A kegyelem tanításokban Jézus mindig dicsőítve van. Ebből következik, hogy nincs 
kegyelem Jézus nélkül. Magad lásd meg Jézus kegyelmét életre kelni az Újszövetségben. Ez 
csak akkor lehetséges, ha veszed a Bibliádat és olvasod. Magyarul bibliázz! Érdekes módon a 
protestánsok többet forgatják a Bibliát, mint a katolikusok. Legalábbis ez a tapasztalat.  

A kegyelem nem elmélet. A kegyelem egy személy, és ez maga Jézus. Ezért nincs 
kegyelem tanítás Jézus nélkül. Mert Jézus maga a kegyelem. Nem választható külön Jézus és 
a kegyelem. Mert a kettő egy. Hogyha használják is a kegyelem szót a tanításokban, de nincs 
benne Jézus és az elvégzett munkája, akkor az nem a kegyelem evangéliuma.  

Hogy könnyebben meg tudd különböztetni a helyeset a helytelentől, még egy ismérvet 
mondok. A kegyelem nem a teljesítményre fókuszál, hanem Jézus bevégzett munkájára. A 
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kegyelem semmivé teszi az emberi erőfeszítést, és teljes mértékben Jézus erőfeszítésére és 
tetteire mutat rá.  

A törvény én-központúvá tesz, hogy én mit tehetek azért, hogy igaz legyek. Tudjuk, hogy 
semmit. A kegyelem viszont Krisztus-központúvá tesz, mert arra figyelünk, hogy mit tett Ő 
értünk. A törvény alatt a súly a te teljesítményedre nehezedik, hogy meg tudsz felelni a 
törvénynek, vagy nem tudsz megfelelni a törvénynek? Tudjuk, hogy lehetetlen. A kegyelem 
alatt a súly mire nehezedik? A drága Bárány vállára. Ő volt az, aki elhordozott mindent. A 
Máté 11,28 egy nagyon kedves vers, de nem tudom, hogy ebből a szemszögből vizsgáltátok-
e? Nem tudom, hogy a kegyelem szemszögéből vizsgáltátok-e?  

Máté 11,28. 

28. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én 

megnyugosztlak titeket.  Ámen.  
Itt Jézus nem a fizikai kimerültségről beszél. Azokhoz szólt, akik megterheltek voltak a 

mózesi törvény következményei miatt. A törvény igája kemény és nehéz. De Jézus eljött, 
hogy felfedje számunkra a kegyelmet. A kegyelem igája milyen? Gyönyörűséges és könnyű. 
Ez azt jelenti, hogy belőled semmi, minden a Jézusból. Neked nem kell cselekedned azért, 
hogy igazzá válj, vagy megtartsd a megigazultságodat. Jézus tette mindezt. A te részed, hogy 
higgyél Jézusban, így áldott és megigazult vagy.  

Az újszövetségi kegyelem annyira hatalmas, hogy az ördög meg szeretné rontani ezt a 
tanítást, hogy ne jusson el a hívőkhöz. A pokol hazugságának van egy terméke, mégpedig az 
egyetemes megváltás, ami egy nagy hazugság. Azt jelenti, hogy a kegyelem miatt mindenki 
meg lesz váltva Krisztus elfogadása nélkül. De ha az ide vonatkozó Igéket tanulmányozzuk, 
és ma nagyon jól ismerjük, hogy egyetlen út vezet az Atyához, az örök élethez, az igaz 
voltunkhoz: Jézus. Jézus az út, nincs más út. Jézus nélkül semmik vagyunk.  

Nem tudom, hogy esetleg nézte-e valaki a Forma 1-et? Felhívott egy szent – ez a húgom 
volt –, hogy képzeld el, mit hallottam a riporter szájából élő adásban? Feltett egy kérdést, 
hogy mi az ördög legnagyobb trükkje? És megadta a választ is. Az az ördög legnagyobb 
trükkje, hogy el akarja hitetni, hogy ő nem létezik.  

Megdöbbentem én magam is, amikor tizenévvel ezelőtt már elkezdtem szolgálni, és 
találkoztam régi ismerősökkel. Különböző klubokban kerestem én is az utat, és amikor 
találkoztam velük, akkor megkérdezték, hogy te tényleg azt hiszed, hogy van ördög? Ez mind 
a pokol terméke, ez a megtévesztés, a hazugság. Az egyetemes megváltás, ami tévtan, 
megszégyeníti Jézust, és tagadja a kereszt művét.  

Az igazi kegyelem mindig Jézust teszi mindenek központjává. Jézusra fókuszál egy 
tanítás, vagy nem Jézusra fókuszál. Ebből el lehet dönteni, hogy az jó tanítás, vagy nem jó 
tanítás. Az elöljárónk is említette, hogy a világot kiiktatta, nincs világi tévénézés, keresztény 
csatornákat néz, de ott is válogat. Van, amelyiket félreteszi, mert nem Jézusra mutatnak, és 
vannak olyanok, amelyeket élvezettel néz és tanul belőlük. Tehát az egész kereszténység 
Jézusról szól. Ez a lényeg.  

Tudjuk, hogy az ellenség a viták oszlopaival veszi körül az igaz tanokat, és vastag 
falakkal. De itt az ideje, hogy a kegyelem körüli viták oszlopait és a vastag falakat ledöntsük, 
leromboljuk, és a tanítások által mind többet fedjünk fel a hallgatóság számára az Úr 
Jézusból.  

Efézus 6,12. 

12. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek 

ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei 

ellen, melyek a magasságban vannak. Ámen.  
Ez nem azt jelenti, hogy bokszmeccset kell vívni valakivel, hanem meg kell kötni a 

sötétség erőit az illető élete felett. Tehát nem vér és test ellen, nem kell hajba kapni valakivel, 
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aki nem szimpatikus, vagy valami rosszat tett ellenünk, hanem a hatalom imáját kell 
elmondani és hatalmat gyakorolni. Az ellenséget, a füstöst a talpunk alatt tartani.  

A cél az, hogy Jézust az emberek megismerjék, és Jézus kegyelméből még többet láttatni. 
Ha valaki nem érti Isten kegyelmét, az megpróbálja kiérdemelni. Ha valaki nem érti a 
megigazultság állapotát, akkor igyekszik a saját erőfeszítésére támaszkodni. De ne felejtsük 
el, hogy mi uralkodásra vagyunk hivatva itt a földön, és az Atya öröme az, amikor mi a 
feltámadás életében járunk. Feltámadás életének a teljességében járunk és az Atya ezt látja, 
ennek örvendezik.  

Kezdd el elfogadni a kincseket, amelyek Jézus vérén vétettek meg, és kezdj el uralkodni 
az életed minden területén a két ajándék által, a megigazultság és a kegyelem ajándéka által. 
Mégpedig a Krisztusban van meg a lehetőségünk, hogy uralkodjunk. Ámen. Lehet, hogy 
emésztős tanítás, többet is dolgoztam rajta, mint szoktam, de jó falatok.  

 
A Szent Szellem munkálkodik különböző területeken. Fog, vagy csontozat területén, 

légutakban, bokában, ízületben, fejben van gyógyító kenet. Ujjakban, kézfejben, ízületi 
területen, nyak területén, és a hát közepén van valakinek valami gondja? Ott is van kenet. 
Köszönjük az Úrnak. Halleluja. Most pedig Krisztus cselekedetét fogjuk cselekedni, a 
kezünket tesszük rátok és kézrátétellel fogunk imádkozni értetek.  

A pesti tanításból egy rövid összefoglalót fogtok kapni. A Kegyelem alatt vagy – című 
tanításból, ami november 16-án hangzott el.  

Galata 3,28 szerint Krisztusban nincs különbség nő, férfi, zsidó, pogány között, és így 
sorolhatnám tovább. Erre egy példát is hallhattunk, hogy volt egy zsidó ember, akinek a 
gerince megsérült. Egy kistermetű asszony ment imádkozni érte és olyannyira meggyógyult, 
hogy tökéletes lett.  

Ahogy már többször hallottátok, a Máté 6,33 szerint első helyen kell keresni Isten 
királyságát és Jézus igazságát. Ezt követően minden hozzánk jön, amire szükségünk van. 
Nekünk be kell fogadni az Úr kegyelmét és végezni az Úr munkáit. Ennek következtében a 
kegyelem megsokasodik felettünk, és az áldások is megsokasodnak felettünk.  

Ahhoz, hogy tudjuk végezni az Úr munkáját, és Isten akaratát, ahhoz a helyetekre kell 
kerülni. Arra a helyre, amit Isten eltervezett a számunkra. Biztos vagyok benne, hogy ti már a 
helyeteken vagytok, úgyhogy nem kell újabb helyet keresni.  

A kegyelem nem más, mint ki nem érdemelt kegyeltség. Aki az életét odaszánja az Úrnak, 
annak a körülményeit, a helyzetét, ami nem megfelelő, Isten meg tudja változtatni. 
Hűségesnek minősít akkor bennünket, ha elvégezzük a saját részünket, amit Ő a menetlevél 
szerint nekünk írt ki. Az igazi jutalmak pedig az örökre szóló jutalmak. Tehát nem a földi 
oklevelek, vagy elismerések számítanak az Úr előtt.  

Különbség van a között, hogy egy ember mond valamit, vagy a Krisztus Evangéliumának 
szava az. Van tévtan a keresztény körökben is bizony jócskán, ezért mindig meg kell 
vizsgálni, hogy ki mondta. Például találkozunk a Bibliában a nikolaiták hamis tanításával, a 
gnosztikusok téves tanításaival, de tévtanokat még a tévéből is felvehetünk. Egy biztos, hogy 
az újjászületett kereszténynek nem lehet démona.  

Van egy nagyon jó közmondás, ami úgy szól: két dudás nem fér meg egy csárdában. Ha 
valaki befogadta Jézust, és az ő szellemében Jézus lakik, akkor gondolod, hogy a legyőzött 
ellenség oda fog menni? Biztos, hogy nem. Legfeljebb kívülről a testét és az elméjét 
támadhatja. De benne nincs. Ő tiszta.  

Hallásból tapad ránk az információ és ebből a szívünkben hit ébred. Az információ lehet 
negatív, és lehet pozitív. Nekünk az igei információkat kell beültetnünk a szívünkbe, hogy ez 
által isteni fajta hitünk gerjedjen és növekedjen. Kapcsold ki a világot, mint ahogy az 
elöljárónk mondta, ő a tévét is kikapcsolta. Ne hallgass se rossz hangra, se rossz emberre. 
Nagyon figyelj arra, hogy mit engedsz be a szellemedbe.  
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Sok félrelegelés van Krisztus Testében. Először is Isten mindenkit elhelyezett egy 
gyülekezetbe, és elhelyezett egy táplálási vonalra. A nagyberényi evangelizáción is szó volt 
erről és hallhattátok, hogy nem szerencsés félrelegelni, azaz olyan tanításokba 
belebocsátkozni, amik esetleg félrevezethetnek. A félrelegelés következménye gyomorrontás.  

Iskolás koromban volt egy vicces kérdés: Mi az? Kicsi, zöld, és követ eszik? Hát a kis 
zöld kőevő. Folytatva a kérdéssort. Mi az? Kicsi, zöld, és salakot hány? A kis zöld kőevőnek 
gyomorrontása van. Tehát így járnak a keresztények, ha túlzottan félrelegelnek, zavarosak 
lesznek.   

Ahogy az ember elkezd utazni a világban, akkor jön rá, hogy mennyi csecsemő gyülekezet 
van. Ezt hallhattátok ugye? Elöljárónk is most Indiában volt, és nemcsak Indiában, hanem 
Ausztráliában is. Tapasztalhatta, hogy bizony vannak csecsemő gyülekezetek. Azt is mondta 
az Úr szája, hogy ti jó szellemi állapotban vagytok és kövessétek tovább Jézust. Mi hatalmat 
kaptunk Krisztusban. Minden a lábunk alá helyeztetett, ezért mi tartsuk az ellenséget a 
talpunk alatt, taposd meg az ördögöt, és menj tovább, mintha semmi nem történt volna. 

Az indiai úton az történt, hogy az elöljárónk elől minden gonosz szellem előre elhagyta a 
terepet. Olyan hatalommal ment, és természetesen imádkozott és hatalmat gyakorolt, hogy 
mire odaért, addigra elhagyták a terepet.  

Te is így menj hivatalba ügyet intézni, így menj haza, így menj a munkahelyre, és így 
menj mindenhova. Mondd, hogy ördög jövök, jobb lesz, ha elhúzol onnan! Ne beszélj az 
ördög munkáiról, mert ezzel még nagyobb ajtót nyitsz a számára. Tudjátok, miről kell 
beszélni? Jézusról és az Ő győzelméről.  

Megerősítést kaptam több tekintetben, és ezt nagyon szeretem. Például Gordon Lindsay 
hat hónapos korában kapott szolgálati ajándékot, és 19 éves korában kezdte el használni. 
Tanító könyveket írt. Abban a bibliaiskolában volt tanító, ahol elöljárónk járt. Ajtók nyílnak, 
mi azon bemegyünk és azt senki be nem zárhatja.  

A családról. A múlt héten már említettem, hogy sok helyen családi probléma az irigység. 
Ha valakinek egy kicsit előrébb megy az ügye, a dolga az Úr által, az Úr kegyelméből 
felemeltetik, akkor esetleg irigykednek rá a rokonságban. A hétvégén volt a Ridikül című 
műsor a tévében, és megint megütötte valami a fülemet. Egy zenész beszélt a házasságról. 
Kijelentette, hogy a házasság egy szövetség, a párkapcsolat egy kezdődő szövetség, viszont 
nagyon romboló, ha elvesztik egymás bizalmát. Ilyen dolgokat is lehet hallani a tévében. 
Halleluja! Bízom benne, hogy mindent elprédikáltam.  

Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük a figyelmeteket, jövő héten találkozunk. Ámen. 
Halleluja! A kegyelem árad és árad! Dicsőség Istennek. 

 
 
*A barna színnel jelzett részek más fordításból származnak. 

 


