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A KRISZTUSI GYŐZELEMBEN – 4. Uralkodni a megigazulás által 
 Bor Ferenc élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2015. 11. 30. 

 
Örvendezünk benned Uram, mert a te örömöd az Úr öröme, ami a mi erősségünk, ahogy 

mondja az Írás. Köszönjük a békességedet, ami minden értelmet felülhalad, a Jézus Krisztus 
szent nevében. Ámen. Köszöntsd a szomszédodat azzal, hogy elősarjad a gyógyulásod! 
Halleluja, dicsérjük az Urat. Szeretettel köszöntünk benneteket. Szeretünk benneteket.  

Advent első hétvégéje volt tegnap. Az advent a régi időkre nyúlik vissza, és mint böjt 
kezdődött. A VI. században átvették a rómaiak, a protestánsok, és 1860-ban egy német lelkész 
készített egy adventi koszorút, de akkor 24 gyertyával, minden napra egy-egy gyertyát. Ezt a 
későbbiekben négy darabra, azaz négy hétre redukálták. A 4 gyertya jelentése: hit, remény, 
szeretet és öröm.  

Néhány bejelentenivaló: ismeritek azt a kifejezést, hogy gyógyászati segédeszköz. Van 
belőle jó pár. Én azt mondom, hogy egy olyan készülék, ami mp3-as hanganyagot vagy zenét 
játszik le, az is a gyógyászati segédeszköz kategóriába tartozik. Ha megkérdezik a 
szeretteitek, hogy karácsonyra mit kértek, akkor mondjátok meg, hogy egy mp3-as lejátszót, 
ha nincsen. Mert ez gyógyászati segédeszköz.  

Szíves figyelmetekbe ajánlanám, a Krisztus Szeretete Egyház Bibliáit, mert nem mindegy, 
hogy melyik fordítást olvassa az ember. Ha tiszta képet akar, akkor a mi Egyházunk legújabb 
kiadása a legtisztább, legpontosabb. Kanadába is vittek belőle magyarok, és visszajelezték, 
hogy ez a legjobb fordítás, amivel találkoztak, mert nem mindegy, hogy hogyan van 
megfogalmazva. Egy kis beruházást megér az embernek a saját érdekében. Nem fényezni 
akarom a mi bibliakiadásunkat. Úgy hívják, hogy revideált, tehát egy pontosított változata a 
Károli fordításnak.  

A napokban többször az Úr jelenlétében lehettem, ima közben. Naponta háromszor 
imádkozunk és olyan megdöbbentő megtapasztalást figyelhettem meg, mint ami a 
damaszkuszi úton volt. Valakiért imádkoztam az ima elején, hogy az Úr békítse meg, 
csendesítse le úgy, mint a damaszkuszi úton Sault. Olyan gyorsasággal és dicsőséggel 
végezze el a munkát, és mire az ima végére értünk, akkor már nevetésbe ment át az ima. Ilyen 
gyors volt az imaválasz. Köszönjük ezt az Úrnak. Számíthattok arra, hogy a pásztor mindig 
imádkozik a nyájért. Mindig benne van valamilyen formában. Ha a Szent Szellem személy 
szerint mutatja, akkor személy szerint, és ha nem, akkor úgy általában. Erre mindig 
számíthattok. Köszönöm, hogy imádkoztok a munkámért. A harmadik kötet utolsó fejezetét 
lezártam, most már elkezdtem a tördelést. December a tördelés hónapja, mert január első 
hetében nyomtatják. Köszönöm, hogyha a friss olajat külditek a munkámra.  

Kiosztottuk a ságvári újság decemberi, karácsonyi számát. A szeretetre van kisarkítva, 
mert a karácsony a szeretet ünnepe. Az elején a Szeretetbe merítkezve címmel olvashattok 
egy megtapasztalásról. A 2. oldalon még egy megtapasztalás olvasható: Mennyire is szeret 
Isten? A 3. oldalon befejeződik Joel Osteen: Megvallásaim című könyvének a rövidített válto-
zata. A hátoldalon pedig egy karácsonyi szeretethimnusz található. Ennyit szerettem volna 
gyorsan elmondani.  

 
Folytatódik A krisztusi győzelemben című sorozat. 4. Uralkodni a megigazultság által. 

Fogadjátok szeretettel pásztortársam, Évi tanítását!  
Szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönöm az Úrnak, hogy a mai napon szolgálhatok 

felétek. Dicsőség legyen, Jézus nevében.  
A mai nap a megigazultságról fogok nektek tanítani. A megigazulás része Isten termé-

szetének. Isten helyezi az újjászületett teremtményébe, az újjászületett teremtményének a 
szívébe, szellemébe a megigazulást, amikor a menny családjának a tagjává válik. 
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2Korinthus 5,21. 
21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává 

tétessünk Őbenne. Ámen. 
Tehát újjászületéskor a Krisztus igazsága a te szellemed részévé vált, ami azt jelenti, hogy 

rendeződött a kapcsolatod Istennel. Ez azt jelenti, hogy újjászületésed előtt a szellemed halott 
volt Ádám bűnbeesése miatt. Az újjászületéssel rendeződött a kapcsolatod Istennel, mert örök 
életed lett és igazzá váltál Jézus Krisztus által, mert Ő volt helyettünk és értünk a kereszten. A 
mennyei Atyád a megigazulás páncéljával vesz körül, így Krisztus igazságával bármikor be 
tudsz lépni hálaadó és imádkozó szívvel az Atya tróntermébe. Jézusban újjászületve 
felmentett és elfogadott vagy Isten szemében. Egy példát mondok erre. Ha valakit a bíróság 
felment egy vád alól, akkor az illető még egyszer nem fog oda menni, hogy ismét mentsék fel. 
Egyszer mentik fel. A drága Úr Jézus is egyszer mentett meg minket a kereszten és nem kell 
visszamennie többé. Tehát úgy tekints magadra, mint ahogy Isten tekint rád! Mert a veled 
való kapcsolata szilárd, rendíthetetlen.  

Ehhez két okot mondok. Úgy állhatunk meg Isten előtt, mintha soha nem tettünk volna 
semmi rosszat és semmiféle bűnt nem követtünk volna el. A másik, hogy a kárhoztatás és 
kisebbségi érzés nélkül képesek vagyunk megállni Isten jelenlétében. Nem kell kárhoztatni 
magad. Nem kell, hogy kisebbségi érzésed legyen, mert Isten szemében mi mind egyformák 
vagyunk. Mind egyformán igazak vagyunk.  

Galata 3,11. 
11. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az 

igaz ember hitből él. Ámen. 
A törvény a halál szolgálata, mivel a törvény által lehetetlen megigazulni. Nem tudják az 

emberek betartani a törvényt. Ha betekintünk a világba – egy mindennapos példa –, amikor 
megy valaki autóval, és ki van írva, hogy hatvan a megengedett sebesség. Ha az ember e helyett 
százhússzal megy, akkor megszegi a törvényt. Tehát törvény által nem megy. Mindig meg-
szabták a törvényt és megszegték. A kegyelem pedig a megigazulás szolgálata, mert csak 
kegyelem és hit által tudunk igazakká válni. Csak így lehetünk igazak. Azt írja az Ige, hogy az 
igaz ember hitből él. Nagyon fontos a hitünket használni és növelni. Az Újszövetségben, Krisz-
tusban együtt jelent meg a megigazulás és a kegyelem. Ehhez kapcsolódik a következő Ige:  

Róma 5,21. 
21. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék 

a megigazulás által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 
Az újjászületés előtt a bűnnek a súlya, a terhe ránk nehezedett. Ez alatt a teher alatt éltünk. 

Az újjászületést követően viszont megigazított minket a drága Úr Jézus szent vére, mert a 
megigazító szent vér van felettünk, ami szabaddá és tisztává tett bennünket. Ezért igazak és 
tiszták vagyunk Isten előtt. A hitből való megigazulás Ábrahámnál azt jelentette, hogy 
teljesen elhitte azt, amit Isten ígért, Isten mondott neki. A Róma levélben maradunk.  

Róma 4,3. 13.  
3. Mert mit mond az Írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és ez tulajdoníttaték néki 

megigazulásul. 
13. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, 

hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitből való megigazulás által. Ámen. 
Mi Ábrahám magva vagyunk, és nekünk is a kegyelem és a megigazulás az 

osztályrészünk. Ez nagyon fontos. Tehát a hitből eredő megigazulás garantáltan sikert 
eredményez az életünkben. Ha olykor el is vétjük, azzal nem veszítjük el a megigazulásunkat. 
A megigazulás ismerete szabadítja fel a hitünket. Ez meg van írva a Filippi 3,9-es versében.  

Filippi 3,9. 
9. És úgy találtassam Őbenne, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, 

hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való megigazulás hit által: 
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Ámen. A saját erőből való megigazulás rossz illatként száll fel a trón elé, ezért az Isten által 
nyújtott megigazulásra kell hagyatkoznunk. Egy elveszettnek olyan szennyes, bűnös módon 
kell Isten elé járulnia, ahogy van és a szent vér fogja megtisztítani őt. Ő teszi őt igazzá, mert 
önmaga nem képes rá. Egy elveszett a világban bármit követett is el – akár gyilkolt, lopott –, 
amikor az Úr Jézust befogadja, a szent vér megtisztítja, megigazítja, igazzá teszi őt, mert Ő 
kitárt karokkal várja az elveszetteket. Nemcsak örök életet ad neki, hanem abban a pillanatban 
igazzá is teszi. A megigazulás a Biblia egyik legfélreértettebb témája. Nagyon nehéz a 
megigazulást megérteni. Sok hívőnek a hitét korlátozza az, hogy nincs megértésük a 
megigazulásról és az ahhoz kapcsolódó kiváltságokról. Ez által legyőzötté válhatnak.  

Róma 10,10. 
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.  
A hit beszéde a szánkban van és a szívünkben, amivel érvényesíteni tudjuk a meg-

igazultságot. Ki kell mondani a szánkkal. Így cselekedjük meg az Igét, hogy kimondjuk, 
megvalljuk, imába foglaljuk. Nemcsak hinni kell a szívünkben, a szellemi szívünkben, hanem 
ki is kell mondani a hit beszédét. A hitünkkel ki kell mondani, a hitünkkel tudjuk érvényesíteni.  

Róma 5,16. 
16. És az ajándék sem úgy van, mint az egy vétkező által; mert az ítélet egy által 

juttat kárhozatra, a kegyelemből való ajándék pedig sok bűnből vezet megigazulásra. 
Ámen. Különbség van Ádám bűnének a következménye és a Jézus általi megigazulás között. 
A kegyelem ajándéka sok-sok bűn elkövetése után is elfogadhatóvá teszi a bűnösöket Isten 
számára. Bármit követ el, ahogy elmondtam az előbb is, Isten akkor is befogadja őt. Mi is 
befogadtuk az Úr Jézust és Ő ezért igazzá tett minket, és mindenkit igazzá tesz, aki hozzá 
fordul. Pál figyelemreméltó kijelentést tesz a Róma 10,10-ben, és a Róma 5,16-ban. Ezt a 
kettőt hasonlítjuk össze. Ebben van két gyönyörű kijelentés, hogy az ember a szívével hisz a 
megigazulásra, és amikor Jézust befogadjuk a szívünkbe és újjászületünk, akkor kegyelemből 
kapjuk a megigazulás ajándékát. Az egyik téves nézet az, hogy jó cselekedetek és helyes 
életvitel által meg lehet igazulni. Azt hiszik az emberek, ha jót cselekednek, akkor igazzá 
válnak Isten előtt, de ez nem így van. Nézzük meg az Igét, ami ezt bizonyítja nekünk: 

Galata 2,16. 
16. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a 

Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a 
Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; mivel a törvény 
cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Ámen. 

Ha jó cselekedetek által akarnánk és szeretnénk megigazulni, és jó cselekedetek által 
igazzá válhatnánk, nem lenne szükségünk Jézusra. A megigazulás nem a helyes 
magatartásformán, nem a helyes életvitelen alapul. Csakis az Igén. Amikor Jézus a kereszten 
megfizette a bűneink árát, akkor teljesedett be Isten igazsága, és az ember megváltást 
nyerhetett. Most megnézzük az 1Péter 1,18-19-es verset. Az egyszerű fordítás szerint fogom 
olvasni. Nagyon szépen leírja a múltat, és a mostanit.  

1Péter 1,18–19. Egyszerű fordítás 
18. Tartsátok szem előtt, hogy régen számotokra nem volt az életnek igazi értelme. 

Ezt az életmódot az őseitek hagyományozták rátok, de Isten kiszabadított benneteket 
ebből a céltalan életből. Ez azonban nagyon sokba került! Nem arany- vagy ezüstpénzzel 
fizetett értetek, amely elveszti az értékét,  

19. hanem Krisztus vérével, amely mindennél értékesebb. Ez a vér olyan, mint a 
hibátlan áldozati bárány vére.  

Ez az Ige nagyon szépen leírja, hogy újjászületésünk előtt, tehát a kereszt előtt, a 
megváltás előtt nem volt igazi értelme az életünknek, mert a hagyományokat követtük, a 
szokásokat, amit a nagyapáink, dédnagyapáink, dédnagyanyáink, tehát az őseink hagyomá-
nyoztak ránk, ahogy az Ige mondja. Ezeket a rossz szokásokat felvettük, hogy: jaj de fáj a 
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lábam, jaj de fáradt vagyok. Ezeket a dolgokat már szokásból mondtuk, de ezt meg lehet 
változtatni, mert az Úr átváltoztatja ezeket a rossz kifejezéseket. A drága Úr Jézus vére a 
legdrágább a világon, tehát sokba került, hogy a mi életünket megváltoztatja. Ő ment a 
keresztre értünk és a drága szent vér, az a drága szent vér tisztított meg minket és Ő tett igazzá 
minket. Ez hibátlan volt.  

Isten alapvető tulajdonsága az igazságosság. Ezért megigazítja azt, aki hozzá hit által jön. 
Mivel Isten igazságos, így velünk is igazságosan bánt, mikor eltörölte a bűneinket. Isten 
igazságossága miatt az ítélet nem volt elkerülhető. A mi bűneinkért járó ítélettel Jézust 
sújtotta Isten. Az ítélet bennünket illetett volna, de az Isten a bűntelen Jézusra terhelte és Ő 
hordozta el helyettünk. Az összes bűnünket Krisztus hordozta el helyettünk.  

2Korinthus 5,21. Egyszerű fordítás 
21. Krisztus sohasem vétkezett, de Isten őt bűnért való áldozattá tette. Azért történt 

ez, hogy mi pedig Krisztus áldozata által elfogadhatóvá váljunk Isten számára. 
Ebben benne foglaltatik, hogy Krisztus mit tett. Krisztus bűn nélküli volt, Ő soha nem 

vétkezett. Ő a Szent Szellem által fogant. Ő bűntelen volt, és Ő lett az áldozat miértünk. Ez 
volt Isten megváltási terve. Jézus befogadásakor az Ő szent vére megmosott, megszentelt, 
megigazított minket. Ezért szeplőtelen vagy, ekképpen Isten nem emlékezik vissza a 
bűneinkre. A múlt a hátunk mögött van.  

Mikeás 7,19. 
19. Hozzánk térvén, könyörül rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger 

mélységébe veted minden bűnünket! Ámen. Dicsőség Istennek! 
Hogyha Isten nem emlékezik meg a vétkeinkről, akkor nekünk sem kell a múltban 

elszenvedett sérelmekre visszagondolni, visszatekinteni, mert az akadályoz a cél és a siker 
elérésében.  

Filippi 3,14. 
14. De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak 

pedig, amelyek előttem vannak, nékifeszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a 
Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Ámen. 

A másik Ige ehhez: 
Lukács 9,62. 
62. És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem 

alkalmas az Isten királyságára. Ámen. 
Hogyha állandóan a visszapillantó tükörbe tekingetünk hátra, mindig a múltból előszedjük a 

fájdalmakat, akkor nem tudunk az Igére figyelni, és nem működik a hitünk ez által. Tehát 
leblokkolunk, nem tudunk az Igére figyelni. Nagyon jó az Igével áradni, mert az Igében van az 
igazság. Az élő Ige nagyon fontos a számunkra. A megigazultságunk olyan, mint a tenger habja.  

Ésaiás 48,18.  
18. Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra! Olyan volna békességed, mint a 

folyam, és megigazultságod, mint a tengernek habjai; Ámen. 
Istennek egyik legszebb teremtése az, amikor a homokos tengerpartra kisodródik a víz és 

azt elsimítja. Nincs hozzá hasonló. Nagyon szép jelenség. Amikor a víz visszafolyik, a homok 
teljesen sima és békességgel teljes lesz. Például, ha valaki rálép erre a homokfövenyre, vagy 
rajzol rá, ahogy jön a következő hullám, az elsimítja a homokot és teljesen érintetlenné teszi. 
Teljesen karcmentes lesz. Sima, békességgel teljes, mert a hullám mindent elrendezett.  

Mindent elsimított, mindent megtisztított. Ilyen a te megigazultságod is, mint a tengernek 
a habja. Nincs nyoma a bántásnak, nincs nyoma, hogy ki ártott előtte, mit tett, és mit mondott. 
Ha tettél te is valamit, ami nem fér össze a megigazultsággal, Isten ugyanúgy kijelenti 
feletted, hogy igaz vagy. Isten úgy helyreállítja a megigazultságodat minden szempillan-
tásban, mintha a bűn soha nem létezett volna az életedben. A megigazultságod egy pozíció 
Isten trónja előtt. Te igaz vagy, és Ő gondot visel rólad, minden pillanatban ott van melletted, 
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és gondot visel rólad. Ott állsz előtte tiszta lelkiismerettel. A lelkiismeretünk, tudjátok már, 
hogy a szellemünknek a hangja. A szellemünk hangja meg tud szólalni, mikor elvétünk 
valamit. Megszólal a lelkiismeretünk, mert addig nem tudunk nyugodtak lenni és helyreáll. 
Isten megigazít minket. Ott állhatunk Isten előtt, tiszta lelkiismerettel, és ez a mi megigazult-
ságunk, amit soha nem veszíthetünk el. Semmi nem állhat közénk és Isten közé. A meg-
igazultságunkat Jézus tettei által nyertük el. A mi megigazultságunk napja olyan, mint egy 
örök ragyogás. Nézzük meg ehhez a következő Igét: 

Malakiás 4,2. 
2. És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, a megigazulás napja, és gyógyulás 

lesz az Ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok. Ámen. 
Ahogy a gyógyulás hozzánk tartozik Krisztusban, ugyanúgy a megigazulás is a miénk. Az 

előbb néztük az első téves nézetet, ami az volt, hogy cselekedetek által nem lehet 
megigazulni. A másik téves nézet az, hogy sokan úgy vélik, hogy egy magasabb szellemi 
szint szükséges az igazzá váláshoz, de ez sem helyes, ez sem igaz. Mert a megigazulásban 
nem lehet növekedni, csak Isten Igéjében a Szent Szellem által. A megigazulásban nem lehet 
növekedni, mert soha nem leszel annál igazabb sem a mennyen, sem a földön, mint amilyen 
most vagy. Az újjászületéskor váltunk igazzá Isten előtt. Ő a saját igazságát adta nekünk, és 
ennek a mértéke az idők folyamán soha nem változik meg. Ugyanis Jézus drága szent vére az 
újjászületéskor tökéletesen megmosott és megtisztított minket.  

1Korinthus 6,11. 
11. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de Isten megmosott, megszentelt, megigazított 

benneteket az Úr Jézusnak nevében, a mi Istenünk szelleme által. Ámen. 
Fel kell ismernünk, hogy a megigazulás hozzánk tartozik, és el kell kezdenünk ennek a 

világosságában járni. Az az újjászületett hívő, aki nem érti, hogy igazként áll Isten előtt és 
elfogadja az ördög hazugságait, az megengedi a sátánnak, hogy kirabolja őt az áldásokból. 
Mindannyiunknak lehetnek hibás lépései, de ennek ellenére, mint újjászületettek mindig 
igazak vagyunk Isten szemében és mindig válaszokat kaphatunk az imáinkra. Az újszövetség-
ben azt mondja a Biblia, hogy egy jobb szövetségünk van, amely jobb ígéreteken alapul.  

Zsidó 8,6. 
6. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek 

közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Ámen. 
Az Ószövetségben a bűnök le lettek fedve az áldozati bárányok vérével, de az 

Újszövetségben a Jézus vére egyszer és mindenkorra eltörölte a bűneinket. Nem kell többször 
megtenni. Úgy válik igazzá az ember, hogy hisz Jézus halálában, hogy Ő lement a pokolba 
értünk, szenvedésével kifizette a bűneink árát, győzelmet aratott az ördög felett és 
dicsőségesen feltámadt egy új életre. Jézus halála eredményezte azt, hogy Isten megbékélt az 
emberrel. A feltámadása pedig elhozta a megigazulást. Két Igét fogunk ehhez megnézni. 

Róma 5,1.  
1. Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus 

által. Ámen. 
2Korinthus 5,19. 
19. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem 

tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek Igéjét. Ámen. 
Mennyire jó tudni, hogy az Ige békességet, nyugalmat is hoz. Amikor egyre mélyebben 

megismered Isten Igéjét, annál mélyebb békességet kapsz, szeretetet, mert Isten az összes 
tulajdonságát, a természetét a szívünkbe ültette, mikor újjászülettünk, és ezek a magok mind 
növekednek, és gyönyörűséges dicsőséggé válnak. Áldássá válunk mások számára az által, ha 
ezt átadjuk. A következő példa segít a megigazulás megértésében.  

Az a kérdés, hogy férfi vagy, vagy nő? Ezt mindenki tudja saját magáról. Hogy váltunk 
azzá? Úgy születtünk. A férfiak férfinak, a nők nőnek. Krisztusban is ilyen módon válunk 
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igazzá. Igaznak születsz, amikor új teremtéssé válsz Krisztusban. A szellemi csecsemők épp 
olyan igazak Isten szemében, mint akik már több éve újjászülettek. Ők is ugyanolyan gyorsan 
választ kaphatnak az imáikra, mint az idősebb szentek, mert ez kortól függetlenül, 
mindannyian egyformán igazak vagyunk Isten szemében. Nem a saját cselekedeteinknek 
köszönhetően válunk igazzá, nem úgy állhatunk meg igazként Isten előtt, hanem azért, amit 
Krisztus tett értünk. 

Róma 3,24–26. 
24. Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, 
25. Akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az Ő vérében, hit által, hogy 

megmutassa az Ő igazságát, mert hosszútűréséből elnézte a korábbi időkben elkövetett 
bűnöket.  

26. És, hogy megmutassa az Ő igazságát a mostani időre nézve is, hogy igaz Ő, 
amikor megigazítja azt, aki a Jézus hitéből való. Ámen.  

Róma 3,26 Bővített fordítás 
(Isten) Megigazítja és igazként fogadja el azt, akinek valódi hite van Jézusban. 
Tehát ingyen, Isten kegyelméből, hit által nyertük el a megigazulásunkat. Isten a Krisztus 

igazságát tulajdonítja nekünk a kereszt bevégzett munkája által. 
Itt maradunk a Római levélben és az 5. fejezet 19-es verséhez lapozunk. 
Róma 5,19. 
19. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, 

azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lettek. Ámen. 
Tehát Ádám engedetlensége miatt sokan bűnösökké lettek, mert ő elbukott, bűnné lett, és 

ez kihatott az egész emberiségre, de Jézus engedelmességének köszönhetően és megváltási 
munkájának elfogadásával igazzá lehet válni.  

Az Isten előtt való megigazulás egy ajándék, ami által uralkodhatunk Jézus Krisztusban. 
Itt maradunk és a 17-es verset olvasom. 

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 
bőségben vették, és a megigazulás ajándékát megragadták. Ámen. 

A Bővített fordításban úgy írja, hogy királyokként fogunk uralkodni az egy Jézus Krisztus, a 
Messiás, a Felkent által. Tehát az új teremtésnek a megigazulás kiváltságot ad. A kiváltság az 
egy olyan előjog, ami nincs mindenkinek. Itt, az egyházon belül például nincs mindenkinek 
pásztor igazolványa, vagy kórházi szolgálatos igazolványa. A világból egy példát hozok: a 
minisztereknek van mentelmi joga, ami azt jelenti, hogyha balesetet okoz, felmentik a büntetés 
alól. Viszont, ha lemond erről a mentelmi jogról, akkor törvény elé állítják.  

A megigazulás egyik áldása az, hogy uralkodhatunk a földi életünkben a Krisztus által. 
Akik a jövőre vonatkoztatják a Krisztusban való uralkodást, azok a jelenben nem élvezhetik a 
kiváltságaikat. Nem kell várni a mennybe jutásig. Most itt a földön uralkodhatunk 
királyokként és papokként az egy Jézus Krisztus által.  

A Zsidó levélhez lapozzunk, és a 4. fejezet 16-os vers írja nekünk azt, hogy bátran 
menjünk a királyi trón elé, a mennyei Atya trónja elé, és kérjünk segítséget.  

Zsidó levél 4,16. 
16. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot 

nyerjünk és kegyelmet találjunk; a szükség idején segítséget kapjunk. Ámen. 
Tehát bátran, bizalommal mehetünk Isten trónjához, mert a szent vér tisztára mosott 

minket. Istennél bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget, kedvességet, 
amire nekünk szükségünk van. Amikor ismered az igazságot, hatalommal meg tudsz állni a 
sátánnal szemben. Ha a kegyelmet bőségben vesszük és megragadjuk a megigazultság 
ajándékát, akkor tudunk uralkodni a sötétség minden ereje felett. Az ellenség nem árthat, ha a 
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megigazulás útján jársz. Akkor érsz el eredményt, ha tudod, mit mond Isten Igéje és annak 
alapján cselekszel. Tehát ahogy mondtam ezelőtt is, hogy akkor tudod megcselekedni az Igét, 
ha kimondod, ha imádkozod az Igét. Ezt lehet hatalommal, lehet szelíden, ezt bárhogy lehet. 
A kérés szelíd. Kéred a mennyei Atyát, könyörögsz a mennyei Atyához, de hatalommal is 
használhatod. Az Igét a szánkkal kell megcselekedni. 

Isten ugyanolyan gyorsan meghallgatja a te imádat, mint bármely más keresztényét, mivel 
te igaz vagy Őelőtte. A megigazulást tekintve Isten szemében egy felkent szolgáló semmivel 
sem igazabb a többi drága keresztény testvérénél, mert egy szolgálónak a felelőssége 
nagyobb, mint neked, de ez nem teszi őt nálad igazabbá. Tehát egyformán igazak vagyunk. 
Isten szemében nincs személyválogatás. Ő egyformán szereti a gyermekeit. Ezt írja a Római 
levél 2. fejezet 11-es verse. Ezt nem olvasom el, csak elmondom, hogy ott van megírva, hogy 
Isten nem személyválogató. Egyformán adja a szeretetét, egyformán adja a segítségét. 
Mindenkinek egyformán ad, nem válogat. 

Az utolsó időkben azok a hívők, akik tudják, hogy kik ők Krisztusban, el tudják foglalni a 
hatalmi helyüket és el is foglalják. Ők olyan imaharcosok, akik nem lesznek mások imájára 
utalva, hanem már másokért is imádkoznak. Ez hasonló az adakozáshoz. Így segítünk a 
másikon, amikor már tudunk adakozni is, eljutunk odáig, amikor azt mondjuk, hogy az utolsót 
oda tudnám adni. Annyira át tudom ölelni isteni szeretettel. Ugyanígy tudunk másokért 
könnyhullatásokkal imádkozni.  

Amikor megérted, hogy mi a megigazulás, és hogy mit jelent ez számodra, akkor képes 
leszel átlépni a korlátokat és belépni Isten határtalan teljességébe. Az újjászületéskor a múlt 
bűnei eltöröltettek, de mi van azzal, amit utána követtünk el? A válasz az 1János 1,9-ben van, 
amit az Egyszerű fordításból fogok olvasni. 

1János 1,9. Egyszerű fordítás 
9. Ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és 

igazságos. Megbocsátja bűneinket és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. Ámen. 
Tehát amikor elvétjük, ha ismerjük, ha tudjuk, hogy egyedül az Úrnak kell beismernünk a 

vétkeinket, mert egy szoros szellemi kötelék van köztünk, akkor azt mondjuk: bocsáss meg, 
Uram, kiigazítom magam, helyreállítom magam. A szent vér az újjászületés pillanatában 
tisztára mosott és azóta is folyamatosan tisztít. Tehát amikor elvéted, rögtön tisztít, mint 
ahogy a tengerparton a víz. Gyönyörű hasonlat. Ha becsukjuk a szemünket, oda is tudjuk 
képzelni magunkat, és hogy milyen szép, hogy így megtisztít minket a szent vér, ahogy a 
tengerparton a homokfövenyt mossa a víz.  

Tehát a szent vér általi bűneltörlés vonatkozik a múltra, a jelenre és a jövőre. Ha ez nem 
így lenne, akkor Jézusnak rendszeresen vissza kellene mennie a keresztre. Lapozzunk vissza a 
Római levélhez! 

Róma 5,18. 
18. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a 

kárhozat: azonképpen egynek megigazító munkája által minden emberre elhatott az 
életet adó megigazulás. Ámen. 

Tehát, amikor az ember vétkezik, kárhoztatás alá kerül és elveszti a megigazultság érzését. 
Ez aláássa a hitét. Már beszéltünk arról, hogy amikor kárhoztatás jön elő, akkor korlátok közé 
kerülünk. Ugyanígy, ha a múlt tévedésein, bántásain, megaláztatásain gondolkodunk, akkor ez 
meggyengíti a hitünket és nem tudunk úgy megállni az ördög munkáival szemben, ahogy 
kellene. Az ördög teszi ezt, hogy elterelje a figyelmünket az Igéről és meghátráljunk. Ha 
viszont ismerjük, megértjük és használjuk Isten Igéjét, akkor nem mi hátrálunk meg, hanem 
az ördög fog remegve megfutamodni. Légy tudatában annak, hogy Isten megtisztít minden 
hamisságtól és az összes igazságtalanságtól.  

A Szent Szellem felfedi a különbséget az elveszett élet és a megigazult élet között. Jézus 
váltságdíja kiszabadított a sötétség hatalmából minket és átvitt a világosság országába, 
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amelyre a megigazultság tett alkalmassá minket. Ha odaszánod magad a megigazultságnak, 
akkor a szellem magához ölel, így nem fognak vonzani a világi kívánságok, a test kívánságai, 
és sok más dolog, ami a világban van. Kevesebbet nézünk majd sorozatot a tévében, mert 
jobban vágyakozunk Isten Igéjére, ami nekünk sokkal többet ad, és a Szent Szellem vezeté-
sére, ami átölel minket. A következő Igénk szintén a Róma levélben található. 

Róma 5,9. 
9. Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább megmene-

külünk a haragtól Őáltala. Ámen. 
Tehát Isten igazként elfogad minket Krisztus tisztító vére által, így kiemel bennünket a 

közelgő megpróbáltatásokból és megtart minket az örökkévalóság számára. Végül két szép 
Igét szeretnék még felolvasni a 2Timótheusi levélből, ahol Pál a következőt mondja: 

2Timótheus 4,7–8.  
7. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat bevégeztem, a hitet megtartottam: 
8. Végezetre eltétetett nékem a megigazultság koronája, melyet megád nékem az Úr 

ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik várva 
várják az Ő megjelenését. Ámen. 

Ha betöltjük az elhívásunkat, amire a drága Atyánk elhívott minket és megfutjuk a 
futásunkat itt a földön, mi is megkaphatjuk a megigazultság koronáját. Ámen. 

Köszönöm, hogy meghallgattatok. 
Köszönjük az Úrnak ezt a mélyenszántó tanítást és az Úr szolgálójának, Évinek, aki 

felétek szolgált.   
Sok esetben megdöbbenten állok az Úr munkái előtt. Az utolsó Ige a koronáról szólt. 

Tegnap a Szent Szellem a koronával kapcsolatos Igéket kerestetett elő velem. Úgyhogy hozzá 
tudom fűzni ehhez a záró Igéhez. Csak igeszámot mondok, majd otthon megtaláljátok. 1Péter 
5,4. Jelenések 2,10/b. A „b” azt jelenti, hogy a második fele a versnek. 

Jézustól koronát fogunk kapni. Ez tény. A jutalmainkat a földi munkánk, földi 
szolgálatunk beteljesítése alapján kapjuk. Tehát a jutalom nagysága attól függ, hogy Isten 
elhívását milyen mértékben teljesítjük be. 

Szeretnélek benneteket belevinni egy kis gondolkodásba. Nemcsak most, hanem mondjuk 
lefekvéskor is, amíg el nem alszotok. Mi az, hogy örökkévalóság? Ezen gondolkodjatok 
legyetek szívesek. Az örökkévalóság az, hogy amikor az Úrnál leszünk soha nem lesz vége. 
Szeretnétek-e jutalomként ilyen koronát kapni az Úr Jézustól? Biztos, hogy mindenki vágyik 
rá. Senki nem fog tiltakozni ellene. Amikor ott leszünk, akkor lehet, hogy sajnálni fogjuk, 
hogy valamit elszalasztottunk. Nem úgy tettünk dolgokat, ahogy kellett volna és most azt a 
koronát nem kaptuk meg, vagy nem annyit kaptunk meg, vagy kisebbet kaptunk. Nem tudom, 
milyen formában fog ez megnyilvánulni, de egy biztos: ha most belegondolunk, hogyha 
beállunk az Úr elhívásába és azt elvégezzük, amit ránk bíz, visszük az úgynevezett 
keresztünket – de ez nem rossz dolgot jelent, mert az ő igája gyönyörűséges és könnyű. Ezt 
majd a pesti összefoglalóból is halljátok –, akkor lehet, hogy nagyon-nagyon meg fogjuk 
fontolni, hogy mivel foglalkozunk a földön. Világi dolgokkal vagy az Úr dolgaival, mert 
utólag már nem tudjuk bepótolni azt, amit elmulasztottunk, és utólag nem lehet még a 
koronából repetát kérni. Ez jött nekem a tanításhoz és igazából hozzá illik. 

 
Attól függetlenül, hogy nem figyelt a pásztor kellőképpen vagy éppen nincs bekapcsolva 

az a szellemi ajándék, a kézrátétel a Márk evangélium 16,17-es verse alapján működik, és 
működik még az Ige alapján is, mert az Ige felkent. Tehát hogyha otthon is szükséged van 
gyógyulásra, előveszed az Igét. Ehhez három kulcsige van: 

1. Ézsaiás 53,4-5. 
2. Máté 8,17.  
3. 1Péter 2,24. 
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Természetesen található több Ige is ezzel kapcsolatban. A Békeváron van egy olyan 
felsorolás, hogy 101 Ige a gyógyuláshoz. Ha ezeket előveszitek, olvassátok és megfigyelitek, 
hogy ez múlt időben van, hogy Jézus elvégezte, akkor meg tudjátok ragadni a gyógyulást. 
Kézrátétellel fogunk imádkozni.  

Még ezt a kis pesti összefoglalót belétek pumpálom. A 22-én a pesti alkalom egy 
rendkívüli alkalom volt, aki hallgatta, az már tudja, igazából nem tanítás volt, hanem egy 
prófétikus üzenet, prédikációval egyesítve. 

A 22-i tanítás címe: Az Úr a szívekre beszél. Csak Jézusra tekints, mert nála van a 
megoldás! Csak Jézus szavára figyelmezz, mert Ő nagyon drága árat fizetett azért, hogy te Őt 
kövesd. Engedd meg, hogy Ő szeressen és természetesen te is szeresd az Urat. A gyülekezeti 
test egy menedékváros. A gyülekezetben nem lenne szabad bántásoknak érni a szenteket. Ott 
csak Isten szeretetének szabadna áradni. Jézus bűnösként is szereti az embert és ezt a hírt, ezt 
a jó hírt el kell vinni a világnak. 

Bízd az Úrra az ügyeidet, Ő megperli és előhozza az igazságodat! Gyökerezz meg a 
szeretetben, mert a szeretet a hitnek a mozgatórugója!  

A szív környékén van gyógyító kenet. 
Engedj el minden sérelmet, így lesz örömöd, így a hited jobban fog működni. 

Egészségben élhetsz és bemehetsz Isten teljességébe. Isten Igéje szabaddá tesz. A kemény-
nyakúakat figyelmezteti az Írás, hogy alázzák meg magukat és igazítsák ki magukat. Minde-
nen képesek vagyunk átmenni, amikor az Úr közösségében vagyunk. Bátorítsd magad, mind 
Dávid, hogy az Úr veled van, győzelemre fog vinni! Amint a hit szemeivel meglátod a 
megoldást, azon a hited elkezd tudni dolgozni, de először a hit szemével kell látnod a 
megoldást. Ünnepelheted a győzelmet Krisztusban és tudni kell, hogy Ő nem tart vissza 
semmi jót tőlünk. Van egy Ige, amelyik úgy szól, hogy: nem vonom meg a jót azoktól akik... 
Jézus hívja a megfáradtakat, hogy nyugalmat adhasson a számukra. Jézussal egy igában lenni 
gyönyörűséges dolog. De Jézus igáján kívül ne vegyél más igát a nyakadba, mert az már 
teher. Jézus igája könnyű, mert ott lesz az olaj és ezért nem jelent terhet a számodra. A te igád 
személyre szabott, amiben nincs betegség, nincs hiány, nincs kárhoztatás. 

A hit kitartó és megvan az eredménye, mert gyümölcsöt terem. A kihívásokban képesek 
vagyunk megállni, mert a nagyobb lakik bennünk. Jézus közölte velünk a természetfeletti 
hitét és ez képesé tesz bennünket arra, hogy vízen járjunk. A víz a Szent Szellemnek a 
jelenléte, ami hordoz és vezet bennünket. Isten a segítő jobbját kínálja, hogyha megragadod. 
Tehát két tényezős a dolog. Te is csak akkor tudsz segíteni valakinek, hogyha elfogadja. 
Hogyha hiszed az Igét és szólod az Igét, akkor neked csak úgy lehet, ahogy hitben 
kijelentetted. Az Igére tekints a szemeddel! A füledet az Igére hajtsad, és az Igét hordozd a 
szívedben, mert ez termést fog hozni és vezetést ad, hogy mit tegyél, merre járj, melyik úton 
haladjál. Hogyha elengeded a szívedből a feszültséget és megnyitod a szívedet Istennek, 
akkor Ő tudja közölni a szeretetét feléd. Vizsgáld meg a szívedet! Hogyha tudsz hálát adni 
Istennek, akkor az Ige már gyökeret vert. Ha még nem, akkor csak plántáld bele az Igét. 
Erősítsd a szíved az Igével, azután imádkozz, és ha ott van a hálaadás, akkor az az ima 
megáll. Az megvan, csak tarts ki addig, amíg az valóságot nem ölt. Az élő hit egy kincs 
Istentől. Mindenkinek az elhívása az, hogy az Ige gyökeret verjen a szívében és gyümölcsöt 
teremjen. A hálaadás a hitedet ébresztgeti, ami az Igével karöltve munkálkodik, tehát az Ige és 
a hit együtt munkálkodik. 

A szív csak az Úrnál nyugszik meg. Ilyen állapotban tudsz hallani tőle és engedelmességben 
megcselekedni azt, amit Ő mutat a számodra. Áldás csak a helyünkön jön. A hely azt jelenti, 
hogy abban a gyülekezetben, ahova Isten elplántált. Teljességet hoz az életünkre, hogyha mi a 
helyünkön maradunk. Ha nem Isten tökéletes akaratában jársz, akkor bizony ki kell igazítani 
magadat. Isten szereti a kiigazítható szellemet. Szereti a hűséget és meg tudja áldani. Miután 
magunkat kiigazítjuk, utána bőséggel fognak jönni az áldások, hogyha mi Őrá tekintünk.  
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A meggyőződés egy erős hit és nekünk ebben kell járnunk. Nagy gyarapodása lesz az Úr 
szolgájának és nagy győzelmeket szerez az Ő felkentjének. Örvendezzetek ezen! 

A démoni hadsereg sem képes visszatartani senkit attól, hogy Jézus lábaihoz boruljon 
segítségért. Krisztusban a győzelem garantált és így mi bizonyságtevők leszünk, mert el 
tudjuk mondani, hogy a Jézus mit tett velünk. 

Jeremiás 30,17-ben van az a gyönyörű Ige, hogy elősarjasztja az Úr a gyógyulásunkat. 
Hogyha mi Istennel való közösségben vagyunk, akkor egy gyógyulási munka folyik a 
testünkben. Az Ige nem tér Istenhez üresen, hanem elősarjasztja azt, amit bevetettél a 
szívedbe. Tehát ezért kell az Igét beplántálni a szívedbe, főképpen, ha gyógyulásra van 
szükség, ez a három, amit az imént említettem. 

Az Úr azt kéri, hogy hidd az Igét, valld meg az Igét, és hogy megcselekedd. Isten 
megelégít, de efölött még pluszba ad, hogy ne csak a te szükségedre legyen, hanem áldás 
legyél mások számára. Sajnos én hallottam keresztényektől olyat, hogy „Uram, csak annyit 
adjál, amennyi nekem kell!” Ez szűk látókör. Isten többet akar adni, mert Ő a túlcsordulás 
Istene. Benny Hinn egy neves nemzetközi evangélista. Egyszer megkérdezték, hogy ő hogy 
adakozik, és ebből a tanításból kitűnik, hogy van a tized szövetsége, az afölötti adakozás és a 
még afölötti magvetés. Amikor mi a mennyei bankba vetünk, az mindig kamatozni fog, 
jobban, mint a földi bank. A pénz próbákon is át kell mennünk, mert Isten az 
engedelmességünket akarja megvizsgálni, hogy megáldhasson bennünket. Benny Hinn 
esetében egyszer szólt az Úr a szívéhez, hogy adjál húszezer dollárt, valamilyen célra. 
Vonakodott ugyan, de azért odaadta az Úrnak. Utána már csak 10 centje volt és azt mondta az 
Úr, hogy add oda a 10 centedet. De Uram, ennyi van, nincs semmi! Add oda! Engedelmes 
volt és utána olyan helyekről is kapott támogatást, akik korábban támadták őt. Hallhattátok 
ebben a pesti tanításban. 

Isten nem a pénzünket akarja, csak azt, hogy meghalljuk Őt, és az Ő kérését, útmutatását 
megcselekedjük. Ő többet akar adni.  

Van egy gyönyörű kép a Facebook oldalamon. Egy kislány megy Jézus elé és egy kis 
macika van a kezében. Azt írja a szöveg, hogy: ugye, nem akarod elvenni tőlem ezt a 
macikát? Jézus háta mögött meg egy óriási maci van. Tehát hogyha mi elvetünk valamit, 
akkor Isten mindig többet akar adni. 

Amit hittel bevetettél, annak teremnie kell, és hivatkozz Istennél mindig az elvetett 
magokra. Uram, itt is vetettem, ott is vetettem és köszönöm az áldásodat. A magokat meg kell 
öntözni. A kertben is meg kell öntözni a palántát. A királyságban elvetett magokat meg kell 
öntözni imával, megvallással. Mondjuk együtt: Hiszem, Uram, hogy az elvetett magom 
százszorosat terem, de köszönöm, Uram, hogy te megtanítasz az ezerszeres aratásra. Ámen. 

Az Úrnak az öröme van ebben, amikor mi vetünk, és azt mondja, hogy gondja van az ő 
Igéjére. Hogyha az Úrnak adsz, attól soha nem lehet elszegényedni, mert inkább áttörések 
jönnek. Jelentsük ki együtt: Levágatnak a terhek a Jézus nevében, angyalok jönnek és 
szabadítást hoznak. Ámen. 

A szellemi hadviseléshez mi hatalmas szellemi fegyverzetet kaptunk. Tehát nem vagyunk 
fegyvertelenek. Nem vagyunk védtelenek. Isten tetszésére van a szellemi törekvés, ami 
bennünk van, ami azt jelenti, hogy szeretnék, Uram, még többet abból, ami nálad van! Ez a 
törekvés azt jelenti, hogy kívánjuk, követjük, kutatjuk, és minél többet veszünk magunkhoz 
ebből az ismeretből, úgy tudunk többet átnyújtani másoknak. Tehát először nekünk kell 
növekedni és ebből tudunk másoknak is adni.  

A szellemi törekvés egy nagyon fontos dolog. Mindenkinél más ennek a mértéke. 
Korábban a szeretet kapcsokról már beszéltünk. Igazából nekem úgy mutatja az Úr, úgy áll 
össze, hogy van a szeretet kapocs, ettől erősebb a szeretet szövetség és ettől még erősebb az a 
szellemi törekvés, hogy: Uram, még akarok tudni, még többet akarok! Elhangzott ma a 
kiváltság. Igazából számomra nagy kiváltság volt az, amikor a pásztorommal együtt 
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utazhattam és mehettem Pestre, mert Isten mindig olyan kijelentéseket adott, ami nekem 
kellett, ami személyre szabott volt. És amikor velem jönnek a nyájból, legközelebb 
szombaton, számukra az kiváltság, mert a Szent Szellem olyan üzenetet tud adni, amit a 
gyülekezetben például nem ad. Mélységek jönnek elő, amikor egy ilyen szűkebb közösségben 
vagyunk. Ezt tapasztalhattátok eddig is.  

Köszönjük a figyelmeteket, a türelmeteket. Természetesen a jövő héten találkozunk. 
Lábszárban volt gyógyító kenet és térd környékén. A lábban munkálkodik az Úr. A nyakszirt 
területe is gyógyul. Köszönjük az Úrnak! Egy szeretetkört alkossunk és elénekeljük az utolsó 
énekünket. 

 
*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak.  

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.  


