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ALAPTANÍTÁSOK 
Klasszikus hit 6. – İbenne 

 
A mai alkalommal a tanításunk arról fog szólni, hogy hány alkalommal olvashatsz a Bibliában 

Jézusról: İbenne.  
A tanítás elsı részében a megigazulásról fogunk tanítani. Ez nagyon fontos része a Bibliának, 

hogy megértsétek pontosan, mit jelent az, hogy megigazulni!  
 
1Timótus 6:12 
„Harcold meg a hitnek szép harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre Isten elhívott, és 

amirıl szép hitvallást tettél sok bizonyság elıtt .” 
 
Ahogy azt már tanítottuk, mivel a hit számára vannak akadályok - ellensége van a hitednek, nem 

akarja, hogy a hited kibontakozzon -, ezért a hit harcát meg kell harcolnod, úgy, ahogy itt mondja az 
Ige.  

 
Róma 10:17 
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.” 
 
Isten Igéje ismeretének a hiányossága, vagy hiánya a legnagyobb akadálya annak, hogy a hitedet 

növelni tudjad.  
Nagyon sokszor kérik az emberek azt tılem, hogy imádkozzam azért, hogy legyen több hitük, 

nagyobb hitük. Ez teljesen az írásokkal ellentétes, ilyet nem olvashatsz az Írásokban. A hit az, ami a 
tudás által jön. Ha Isten Igéjének az ismerete már megvan benned, akkor már hited is van.  

Az igazság az, hogy akár örökké is imádkozhatsz azért, hogy legyen hited, de addig nem lesz 
igazából hited, amíg nem ismered meg a Bibliát, Isten Igéjét.  

Ezt mondja itt az Ige: 
 
Róma 10:17 
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje (Rhema) által.” 
 
A mai alkalommal egy Igérıl lesz hosszabban szó, Jakab 5:16-ról, ahol egy igaz ember imájáról 

szól a Biblia. 
 
Jakab 5:16 
„Valljátok meg b őneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: 

mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” 
 
Mit jelent az, hogy „az igaznak”? Mit jelent az, hogy igaznak lenni Isten elıtt?  
Igaznak lenni Isten elıtt annyit jelent, mint megigazultnak lenni Isten elıtt Jézus Krisztusban.  
Nagyon sokakat megzavar az, mert nem tudják pontosan, mit jelent az, hogy igaz, hiszen itt így 

mondja az Ige: „mert igen hasznos az igaz buzgóságos könyörgése.”  
De mi az, ahogy igaz? 
Mindenképpen az mutatkozik, hogy nagyon sokan nem értik meg, hogy mit mond itt a Biblia 

azzal, hogy igaz.  
Mi az tulajdonképpen, hogy igaznak lenni? Mi az, amit ez ad nekem?  
Ennek a kérdésnek a nem ismerete, nem tudása, az több embert fogságban és rabságban tart, mint 

bármi más.  
Ez az én személyes véleményem. Ez az egyik leginkább félreértelmezett területe a Bibliának.  
Róma 10:10 
„Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” 
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Tehát: „a szívvel hiszünk az igazságra.” 
 
Róma 5:17 
„Mert ha az egynek bőnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel inkább 

uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik bıven vették a kegyelmet, és a 
megigazulás ajándékát megragadták.” 

 
Ajándékként említi a Biblia az igazságot. Igazság ajándékának mondja.  
Itt két említést tesz Pál.  
Azt mondja elıször is, hogy a szívvel hiszünk az igazságra.  
A másik állítás pedig az, hogy az igazság, vagy a megigazulás ajándékát kapod meg - vagyis a 

megigazultságod egy ajándék.  
Nagyon sokszor próbáljuk meg a megigazultságot a jó cselekedetekkel összekapcsolni.  
Ne értsetek félre, nem azt mondom, hogy ez nem fontos. Nagyon sokszor említi a Biblia a jó 

cselekedeteket, és a jó életvitelt, jó életvezetést - de az összes jó cselekedetünk, teljes egészében 
véve az összes jó cselekedetünk, jó tetteink soha nem tesznek téged igazzá Isten elıtt! Mert ha ez 
által igaz tudnál lenni Isten elıtt, akkor nem lenne szükségünk Jézus Krisztusra.  

Azt gondolják az emberek, hogy az, hogy igaz embernek lenni az egy állapot, amibe föl kell 
növekedni, és: ha majd egyszer én igaz leszek valamikor, akkor aztán igazán sokat fog érni az 
imádságom.  

Azt gondolják az emberek, hogy Isten szemében való megigazultság az egy szellemi 
fejlıdési folyamat, amit majd valamikor elérnek.  

Köszönjük azt az Istennek, hogy mi az Úr Jézus Krisztusban növekedhetünk, szellemileg 
növekedhetünk - de tudjátok-e azt, hogy a megigazultságunkban nem tudunk növekedni?  

Vannak dolgok, amiben tudunk növekedni, az Isten elıtt valómegigazultságunkban nem tudunk 
növekedni. Soha nem leszel igazabb annál Isten elıtt, mint amilyen most vagy. Amikor a 
mennyországba érkezel, akkor sem leszel igazabb Isten elıtt, mint amilyen most vagy.  

Sajnos, amikor az emberek félreértik a megigazultság kérdését, az megakadályozza a hitük 
kibontakozását.  

Az én hitemet is nagyon sokáig akadályozta, míg ezt nem értettem - és a te hitedet is 
akadályozhatja. 

Azt gondolják az emberek, ha majd elegendı idıt eltöltenek az Igében, és megfelelıen 
felnövekedtek már a szellemükben, akkor majd az ı imádságuk is sokat fognak érni, mert akkor már 
igazak.  

A Jakab 5:14-ben feltesz egy kérdést Pál: „beteg-e valaki köztetek?”  
Kérdéssel kezdi az Igét Pál. De ma nem kérdezel ilyet a gyülekezetben, hogy: beteg-e valaki 

köztetek - hiszen Pál ezt olyan értelemben tette föl, hogy szinte kizárt, hogy valaki beteg köztetek, 
hiszen tudjátok, hogy nem kell betegnek lenni, mert nem kellene betegnek lenniük.  

Miért? Azért, mert a Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultatok. 
1Péter 2:24-ben olvashatjátok. 
 
Jakab 5:14-18 
„Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, 

megkenvén ıt olajjal az Úrnak nevében. És a hitbıl való imádság megtartja a beteget, és az Úr 
felsegíti ıt. És ha bőnt követett is el, megbocsáttatik néki. Valljátok meg bőneiteket egymásnak 
és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos 
könyörgése. Illés ember volt, hozzánk hasonló természető;  

És amikor buzgón imádkozott, hogy ne legyen esı, nem volt esı a földön három esztendeig 
és hat hónapig: És ismét imádkozott, és az ég esıt adott, és a föld megtermé az ı gyümölcsét.” 

 
„A hitbıl való imádság megtartja a beteget.”  
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A sátán tehát nem tud legyızni benneteket, ha ti tudjátok az igazságot!  
Az igazság az, hogy az ördög legyızötté vált Jézus Krisztus által - az ördög viszont kihasználja a 

te tudatlanságodat. Addig tudja ezt megtenni, amíg te nem veszel errıl tudomást, mert az ördög 
pontosan tudja, hogy te nem vagy tisztában azzal, hogy mit jelent a megigazultságod, és mi az, amit 
ezáltal te kapsz. Ezt ezért kihasználja, és legyız téged.  

Azt mondja neked az ördög: persze elmondhatnád az igaznak az imádságát, ha te igaz lennél.  
Ezért aztán nem tudsz imádkozni, és úgysem tudod elfogadni a saját gyógyulásodat. Mert az 

ördög jön, és állandóan emlékeztet a múltbeli hibáidra, a rossz cselekedeteidre, a te rosszaságodra, a 
kudarcaidra, állandóan felhoz képeket a múltból eléd. Azért tudja megtenni, mert tudja pontosan, 
hogy te nem vagy tisztában vele, hogy mit jelent az, hogy te igaz vagy Isten elıtt, és mi az, amit 
ezáltal kaptok.  

De sajnos nagyon sokan gondolják azt, hogy a megigazultság az egy szellemi fejlıdési fokozat, 
egy állapot, és ezt majd csak eléritek valamikor - ha sokat fejlıdtetek már, akkor esetleg oda is 
elérkeztek. 

De ha csak annyit tudnál, hogy valójában ott vagy, mert hiszen megigazult vagy, akkor ezek a 
problémáid nem lennének. 

Az ördög felteszi neked a kérdést majd: igaz vagy-e?  
És ha nem tudod, hogy mit jelent ez, akkor te úgy fogsz válaszolni, hogy: nem, én nem vagyok 

igaz.  
Ha a természetes nézıpontból nézed magadat, a természetes szemszögbıl, akkor úgy tőnik 

magadnak a saját mércéddel, hogy te nagyon messze vagy attól, hogy igaz legyél - mert elfogadod 
azt, amit az ördög mond rólad, és hagyod, hogy kiraboljon téged Isten áldásaiból, amit Isten akar 
neked adni. Pedig ezeket az áldásokat már most mind magadénak tudhatnád! 

Ha úgy gondolkozol tehát, hogy ha majd megfelelıen felnövekedtél, akkor talán majd igaz 
leszel, és akkor majd aztán igazán hatalmas leszek az imádságban is, de most még nem vagyok igaz 
– gondolod magadban.  

De tudjátok, hogy itt kirıl írja a Biblia azt, hogy igaz ember? Illésrıl írja. Egy emberrıl írja.  
Sokszor azt gondoljuk, hogy egy igaz ember, a szentségben igazán felnövekedett, hatalmasan, 

magasan áll a szentségben. Igazi szent embert képzeltek el. Valójában felfejlıdött, szellemében 
kifejlıdött embert képzeltek el, egy igazi szuper szinten állót. Utána juttok majd el ti is oda, hogy ha 
ezt meg tudjátok tenni.  

Ahogy mondja Jakab 5:17: 
 
Jakab 5:17 
„Illés ember volt, hozzánk hasonló természető; és amikor buzgón imádkozott, hogy ne 

legyen esı, nem volt esı a földön három esztendeig és hat hónapig:” 
 
Ahogy mondja: „Illés ember volt, hozzánk hasonló természető.”   
Isten mégis az ı szaván keresztül igaz embernek nevezi ıt. Isten megválaszolta az imádságát, és 

nem volt esı három és fél esztendeig, mert Illés ezt kérte.  
 
Jakab 5:18 
„És ismét imádkozott, és az ég esıt adott, és a föld megtermé az ı gyümölcsét.” 
 
Miután ismét imádkozott, Isten újra megválaszolta az imádáságát.  
De ki imádkozott? Illés, egy ember.  
Pedig mi úgy szoktunk gondolkodni az ótestamentumi prófétákról, hogy azok olyan szentek 

voltak, hogy azok nem is voltak emberek. Olyan magasan fölöttünk voltak, hogy nem tudunk oda mi 
elérni.  

Tehát nem gondolkozunk ugyanabban a mércében, nem gondoljuk magunkat, hogy mi ugyanott 
lennénk. Általában még meg is dicsıítjük ıket.  
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De ha igazából leellenırzöd Illést a Bibliában, és elkezdesz olvasni felıle, minél többet 
olvasol felıle a Bibliában, annál jobban fog emlékeztetni arra, hogy teljesen hasonló volt 
hozzád, emberi tulajdonságait tekintve.  

Az ördög pedig ezt mondja: nem vagy igaz. Ezért aztán nem is kapsz választ az imádságaidra. 
Ezért aztán nyugodtan akár még csapkodhatsz is. És amikor így kiborulsz, akkor úgysem úgy 
viselkedsz, mint egy igaz ember, látod, hogy nem vagy igaz.  

Akár még egy keresztényt is küld hozzád, aki kinyitja a Bibliát, és egy olyan törvényt olvas 
fel neked, ami által aztán teljesen fekete leszel. Kiolvasta neked a Bibliából, hogy mit szabad 
tenned, és mit nem szabad tenned.  

De látjátok, Illés mit tett: három és fél évre bezárta a fellegeket, nem esett esı.  
Tudjátok, hogy Illés egy napon 450 próféta fejét vette? És tudjátok, hogy egy másik alkalommal 

pedig Isten Szelleme rajta volt, és ennek ellenére menekült az ellenség elıl, 14 mál hosszúságban, 
egy egész napon át csak menekült az ellenség elıl.  

Illésnek is megvoltak tehát a maga úgynevezett rossz pillanatai, és rossz napjai.  
Amikor Jezabel meghallotta, hogy az ı 450 prófétáját lefejezte Illés, azt üzente Illésnek, hogy: a 

következı nap én is lefejezlek téged, ugyanúgy fogok tenni veled, ahogy te tettél a prófétáimmal.  
Ezért aztán újra menekülnie kellett Illésnek. Végül is az Úr keze az ı feje fölött volt - ennek 

ellenére menekült. Illés egyszerően menekült. Egy egész napi menekülı út után végül is elfáradt, és 
egy fenyıfa alá ült le. Azt mondta: Uram, most már elég volt, hagyjál meghalnom.  

Nem igazán akart meghalni. Pontosan annyira akart meghalni, amikor ezt mondta, mint amikor ti 
kimondjátok, hogy: jaj, de elegem van már, most már igazán elég volt!  

Pontosan olyan ember volt tehát, mint mi vagyunk. Egyszerően csak kimondta a dolgokat a 
szájával, amit nem kellett volna. Ha igazából meg akart volna halni, akkor nem menekült volna egy 
teljes járó napot, hanem ott maradt volna, és hagyta volna, hogy lefejezzék.  

Visszatérünk tehát azokhoz az emberekhez, akik helytelenül úgy gondolják, hogy ık nem tudnak 
elérni ebbe az állapotba.  

A probléma ott van, hogy általában a saját elképzeléseinket vesszük alapul Isten Igéje helyett.  
Amikor az emberek segítségért jönnek hozzánk, egyetlen egy módon tudunk segíteni: Isten 

Igéjét adjuk oda. De az emberek általában nagyon önfejőek, és makacsak. Tegnap is beszéltem 
valakivel, akin segíteni akartam. Teljesen a saját dolgaikhoz ragaszkodnak az emberek - de az 
igazság az, hogy az ı elképzeléseik nem hozhatók össze fontosságban Isten szavával.  

Ez a probléma az emberekkel, hogy a saját elképzeléseik után mennek, a saját fejük után 
mennek, ahelyett, hogy Isten Igéjét követnék.  

Tehát: az én elképzelésem az igaz emberrıl – mondják – az nem Illés példája.  
Hogyan tudja Isten akkor mégis ıt igaznak nevezni?  
Azt mondja Illés Istennek, hogy: én vagyok az utolsó ember Izraelben, Uram, hagyjál most már 

meghalnom.  
Ez a mai emberekre is jellemzı, csak magukat veszik észre: magamat, és a körülöttem lévı 

kis csoportot. Másokról nem veszünk tudomást. Csak magunkról. Azt kell megtenned, amit én 
mondok, hiszen az én törvényeim érvényesek.  

De ez a gondolkodás így nem helyes, mint ahogy az elıbb mondtam, mert Isten is 
kiigazította Illést. Mondta, hogy: hétezer emberem van még, akik nem hajtottak térdet Baál 
prófétáinak.  

Nagyon meglepıdnél, ha tudnád, hogy hány ember kap választ az imádságaira, annak 
ellenére, hogy teljesen helytelen elképzeléseik vannak Istenrıl, és a Biblia alapvetı dolgairól.  

Hogy tudta Isten igaznak nevezni Illést, ha ennyire megbízhatatlan volt ilyen tekintetben? 
Hogy tudta mégis Jakab ezt az embert, Illést, igaznak nevezni?  
Zsoltár 32:1-2 
„Áldott az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Áldott ember az, akinek 

az Úr bőnt nem tulajdonít, és szellemében csalárdság nincsen.” 
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Istennek megvolt a maga rendszere az Ószövetségben, amivel İ a bőnöket elfedezte, és 
igazságot tulajdonított helyében az embereknek, és úgy számította be ıket, úgy tudta be ıket, mintha 
igazak lennének.  

De mi az Újszövetség alá tartozunk, és az Újszövetség egy jobb szövetségnek számít, új 
ígéretekkel. Az Újszövetségben a mi bőneink nem elfedeztettek. A mi bőneink megtisztulást nyertek 
Jézus Krisztus vére által.  

Ha tintába nyúlsz, utána azt a tintafoltot eltörölheted, vagy pedig kitisztíthatod teljesen. Ez egy 
nagy különbség!  

A mi bőneink, az Újszövetségben teljesen eltőnnek Isten szemében, kitisztulnak. Minden bőntıl 
megtisztított minket – mondja az Ige.  

 
2Korinthus 5:17 
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden .” 
 
„Krisztusban van” – azt mondja az Ige.  
 
2Korinthus 5:17 
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” 
 
2Korinthus 5:21 
„Mert azt , aki bőnt nem ismert, bőnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk 

İbenne.” 
 
Mind a két versben megtalálod a kifejezést: Krisztusban, İbenne.  
Krisztusban vagy új teremtés! Isten igazsága vagyunk İbenne!  
Isten soha nem teremtett még hamis, vagy igaztalan teremtést. Tiszteletlenség lenne azt mondani 

Isten munkájára, hogy İ igaztalan teremtményeket teremt!  
 
Efezus 2:10 
„Mert az İ alkotása vagyunk, újrateremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, 

amelyeket elıre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.” 
 
1Péter 2:9 
„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, 

hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségbıl az İ csodálatos világosságára 
hívott el titeket;” 

 
Pontosan, ahogy tegnap ezzel a személlyel elbeszélgettem: igazából sok ajándékot kapott 

Istentıl, nagyon sok tehetséggel áldotta meg Isten - ennek ellenére az ideje java részét olyan dolgok 
tanulmányozásával tölti, amelyek nem jelentékenyek, nem igazán fontosak Isten szemében.  

Próbáltam neki megmagyarázni, hogy az ı prioritás rendszere nem megfelelı, mert Jézus 
Krisztus teljes szolgálata nem más, mint emberek, és azok az ajándékok, amelyeket Isten ad az 
embereknek a szolgálatban, a szolgálati ajándékok, azokat ezért adja Isten, hogy az embereknek 
szolgáljunk vele, az emberek számára. Neked Istennek az útján és módján kell ezt megtenned! 

Olyan módon szeretne Isten téged használni, ahogy azt İ kigondolta, és İ elképzelte.  
De hiába vannak ajándékai valakinek a szolgálatban, ha nem fejlesztette még fel magát Isten 

Igéje alapján nem növekedett fel, addig ezek az ajándékok nem tudnak kibontakozni.  
Magatokat Jézus Krisztusban kell tekinteni, İbenne kell tekinteni! 
Magunktól semmik nem vagyunk, de ha Jézus Krisztusban vagyunk, akkor vagyunk 

valakik Isten szemében.  
Figyeljétek mit mond a Róma 8:17-ben az Ige: 
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Róma 8:17 
„Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha 

ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsıüljünk meg.” 
 
Isten nem igaztalan teremtéseket hozott létre! Amikor újjászülettél Jézus Krisztusban, akkor új 

emberré váltál, új teremtménnyé váltál Jézus Krisztusban, İbenne. Nem érdemelted ki! 
 
Róma 10:10  
„Mert szívvel hiszünk az igazságra.” 
 
Hogyan tehát? Hogy hiszünk az igazságra, hiszünk, hogy megigazulunk. Nem tettekbıl 

igazulunk meg, hanem hitbıl! 
 
Róma 5:17 
„Mert ha az egynek bőnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel inkább 

uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik bıven vették a kegyelmet, és a 
megigazulás ajándékát megragadták.” 

 
Isten elıtt való megigazultságunk egy ajándék! Amikor újjászülettél, akkor új teremtménnyé 

váltál Jézus Krisztusban!  
 
Róma 5:21 
„Hogy miképpen uralkodott a bőn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék a 

megigazulás által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.” 
 
2Korinthus 5:21 
„Mert azt , aki bőnt nem ismert, bőnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk 

İbenne.” 
 
Én ezt annak idején alaposan megvizsgáltam. A leginkább kereszténynek tartott embereket a 

gyülekezetben megkérdeztem. Ausztráliában is megtettem. Megkérdeztem: igaz vagy?  
Tudjátok, mi volt a válasz?  
Ausztráliában megkérdeztem egyszer valakit, egy nagyon szent embert, akit mindenki szentnek 

tartott szinte, nagyon szép keresztény életet élt – ez alatt ezt lehet érteni.  
Megkérdeztem tıle, hogy: igaz vagy-e? Azt mondta, hogy: megpróbálok igaz lenni.  
Utána megkérdeztem, hogy: nı vagy, vagy pedig férfi vagy? Természetesen mondta, hogy: én 

egy férfi vagyok.  
Hogyan váltál férfivá? – kérdeztem. Ilyen módon született.  
Ugyanilyen módon váltok igazzá is! Egyszerően születtek, megigazultnak születtek, 

újjászülettek.  
Egyetlen egy ok miatt vagy igaz Isten elıtt, az az, amit Jézus Krisztus tett érted. Mert Isten 

nem érdeklıdik, és nem tekinti a mi személyes tetteinket.  
 
1Péter 2:2 
„Mint most született csecsemık, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy 

azon növekedjetek;” 
 
Egy újjászületett keresztény csecsemı pontosan annyira igaz Isten szemében, mint egy 

felnövekedett, idıs kort megélt keresztény - szellemében idıs keresztény.  
Nyugodtan vehettek példaként egy akár 50 évre újjászületett szentet: ugyanannyira igaz Isten 

szemében, mint a ma újjászületett keresztény.  
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Pontosan ugyanannyira igaz egy ma újjászületett csecsemı keresztény, és pontosan annyira, és 
ugyanolyan gyorsan megválaszolja Isten az ı imádságát, mint az 50 éve kereszténynek az imáját. 
Mert az igazságosság, a megigazulás annyit jelent, mint igaznak lenni Isten elıtt. Ezt jelenti. 

Mi igazak vagyunk Isten elıtt, nem azért, amit mi tettünk volna - azért vagyunk igazak Isten 
elıtt, amit Jézus Krisztus tett értünk. Mi a megigazulás ajándékát kaptuk meg Jézus Krisztusban. 

Az épp most újjászületett keresztény csecsemık éppen annyira igazak Isten elıtt, mint a régen 
megtért keresztények. Nem leszel akkor sem igazabb Isten elıtt, amikor a mennyországba mész, 
mint amilyen igaz most vagy Isten elıtt. 

Nagyon jól megértem, hogy ezt nehéz elfogadni az embereknek. Egyszerően csak hidd el a 
Bibliát! Mit mondott a Biblia? És neked el kell hinned, amit a Biblia mond! Minden mást viszont 
utasíts el, minden más vallásos tanítást, vagy a saját elképzeléseidet, vagy a társaid elképzeléseit - 
ami nem a Biblia vonalában van, azt mind utasítsd el! 

 
2Korinthus 5:21  
„hogy Isten gazságossága lehessünk Jézus Krisztusban.” 
 
İbenne!  
Isten ezt megadta a számunkra, hogy igazak legyünk İelıtte. Ez a mi számunkra van, és ez igaz, 

ez a miénk! 
 
Róma 3:21-22 
„Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyrıl tanúbizonyságot 

tesznek a törvény és a próféták; Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által , 
mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség.” 

 
Hit által, hitbıl kapod meg a megigazultságodat.  
 
Róma 3:23-26 
„Mert mindnyájan vétkeztek, és az Isten dicsıségének szőkében vannak. Megigazulván ingyen 

az İ kegyelmébıl a Krisztus Jézusban való váltság által, akit az Isten eleve rendelt engesztelı 
áldozatul az İ vérében, hit által , hogy megmutassa az İ igazságát, mert hosszútőrésébıl 
elnézte a korábbi idıkben elkövetett bőnöket. És, hogy megmutassa az İ igazságát a mostani 
idıre nézve is, hogy igaz İ, amikor megigazítja azt, aki a Jézus hitébıl való.” 

 
A görögben több szó szerepel: igazságosság, megigazulás, igaznak lenni, igazságosnak lenni – 

de mind ugyanazt jelenti.  
 
Róma 5:17 
„Mert ha az egynek bőnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel inkább 

uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik bıven vették a kegyelmet, és a 
megigazulás ajándékát megragadták.” 

Természetesen itt a halál a szellemi halált említi, nem a fizikai halálunkat.  
Meg fogjuk nézni, a megigazulásunknak az ajándéka - így szerepel: 
 
Róma 5:18 
„Bizonyára azért, miképpen egynek bőnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: 

azonképpen egynek megigazító munkája által minden emberre elhatott az életet adó 
megigazulás.” 

 
Tehát ahogy itt az Ige folyamatosan Jézusról, és az İ igazságáról beszél, így fogjuk folytatni, és 

ingyen ajándék, ahogy az én fordításom mondja.  
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Nem kell fizetned érte, ajándékként kapod. Ingyen ajándék, nem kell sem megdolgoznod érte, 
nem kell sem kiérdemelned - egyszerően neked adták ajándékba.  

 
Róma 5:19-21 
„Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bőnösökké lettek, azonképpen 

egynek engedelmessége által sokan igazakká lettek. A törvény pedig bejött, hogy a bőn 
megsokasodjék; de ahol megsokasodik a bőn, ott a kegyelem sokkal inkább bıvölködik: Hogy 
miképpen uralkodott a bőn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék a megigazulás 
által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.” 

 
A 17. versre visszautalva: az igazság ajándékáról olvastunk. A megigazultságban lenni Isten 

elıtt, Istennel - az egy ajándék.  
Mit ad ez neked? Mit fog ez adni a te életedben itt ezen a földön? Ebben az életedben, amit most 

élsz, ezen a földön, most?  
Mert nagyon sok keresztény úgy gondolkodik, hogy: ez majd nekem a jövıben a 

mennyországban ad sok jót, mert mi Jézus Krisztussal fogunk majd uralkodni.  
De nem kell addig várnunk, amíg a mennyországba kerülünk! 
Ahogy a bıvített fordítás mondja: királyokként fogunk uralkodni vele együtt.  
Hol fogunk uralkodni Vele együtt, mint királyok? Ebben az életünkben, Jézus Krisztus által. Itt, 

Magyarországon is!  
Mint ahogy voltak annak idején királyok a történelemben, és a királynak teljes hatóköre volt 

mindenre, mindenre kiterjedt az ı döntési köre, ı uralkodott.  
Nektek is ugyanez a helyzet, ha megtanultok imádkozni. Ha megtanuljátok, hogy igazak vagytok 

Isten elıtt, és az imádságaitok választ nyernek, akkor nagyon sok sötét dolgot itt Magyarországon 
meg tudsz szüntetni az imádságaid által.  

Miért tudjuk megtenni?  
Azért, mert Isten igazságosságává váltunk Jézus Krisztusban. Jézus, aki maga az Igaz, a mi 

igazságunkká vált - és a mi igazságosságunk megadja a biztonságunkat.  
Ez azt jelenti, hogy úgy tudunk megállni Isten elıtt, mintha soha semmi rosszat nem tettünk 

volna az életünkben. Úgy állunk tehát Isten elıtt, az Isten jelenlétében, mintha soha nem követtünk 
volna el bőnt, és ítéletek, és mindenféle elítélés nélkül állhatsz meg Isten elıtt, és szellemi kisebbség 
érzet nélkül állhatsz oda Isten elé.  

Ezt mondja a Zsidó levél: 
 
Zsidó 4:16 
„Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk 

és kegyelmet találjunk; a szükség idején segítséget kapjunk.” 
 
Egy másik fordítás: „Amikor segítségre van szükségünk.” 
Ahogy a 2Korinthus 4:4-ben: akikben e világ istene, vagyis az ördög megvakította a hitetlenek 

elméit.  
Tudjátok, hogy mit tudunk tenni az ördöggel? Félelem nélkül állhatsz szembe az ördöggel!  Nem 

tud minket elítélni az ördög.  
Amikor megtudod ezt az igazságot, akkor hatalommal állhatsz meg a sátánnal szemben. Uralmat 

kapsz, és hatalmat kapsz a démonok felett, a betegségek felett. Azért, mert tudod azt, hogy te Jézus 
Krisztusban állsz meg elıtte, és a sátán is tudja ezt. Mivel a sátán már le van gyızve, de a sátán, amit 
tud tenni, azt azért tudja tenni, mert az embereknek nincs meg az ismeretük errıl.  

Tehát én a következıt mondom: én Isten igazságossága vagyok Jézus Krisztusban, Isten ezért 
megválaszolja az imádságaimat.  

Sokan gondolják, hogy ez szinte automatikusan mőködik. De ha te ezt nem tudod, akkor ez 
nem használ neked. A tudás, és az az alapján való cselekedet az, ami meghozza az eredményt.  
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Itt, ha mindannyian a sötétben ülünk, valaki megkérdezi, hogy: miért nem csavarja már fel valaki 
a villanyt, hiszen van villany? Valakinek oda kell menni, és fölkapcsolni a kapcsolót, addig nem lesz 
fény a teremben.  

A példa nagyon szemléletesen mutatja, hogy hogyan viselkednek az emberek a szellemi síkon. 
Mert ha ez hozzánk tartozik, akkor miért nem ebben járunk, miért nem úgy cselekszünk?  

Ha valaki az alapján cselekszik, amit tud, akkor megjön a világosság.  
Ha rájössz arra, hogy mi az, amit Isten Igéje mond a számodra, és ez alapján cselekszel, akkor 

kapod meg az eredményét. Akkor foglaltad el a helyedet Jézus Krisztusban. Tudod azt, hogy Isten 
meghallgatja az imádságaidat.  

Ugyanolyan gyorsasággal hallja meg az imáidat, mint bárki másnak az imádságát. Pontosan 
annyira vagy igaz Isten elıtt Jézus Krisztus testében, mint bárki más.  

Isten nem hallgatja meg azért egy prédikátor imádságát jobban, mert ı egy prédikátor. Az összes 
annyi, hogy nekik nagyobb a felelısségük Isten elıtt. De nem azt jelenti, hogy az ı imádságát Isten 
hamarabb meghallaná, vagy hamarabb megválaszolná. Egyszerően az a helyzet, hogy ı tudja, hogy 
mi az ı igazsága Isten elıtt.  

Isten nem szereti az ı testének egyik tagját jobban, mint a másikat. Nem szeret egyikünket 
jobban, mint másikunkat. 

 
Róma 2:3 
„Vagy azt gondolod, oh ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te is 

azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét?” 
 
Nem kell neked elérkezned egy speciális helyre. Egyszerően használd ki azt a tudást, ami már a 

tiéd. Abban járj, úgy cselekedj. Senki sem igazabb nálad! Ugyanolyan gyorsan meghallja Isten a te 
imádat, mint bárki másnak az imádságát.  

Az igazság az, hogy Magyarországon nagyon sokan növekednek föl Isten tanításain, akik 
megtanulják, hogy ık igazak, és hogy kell imádkozni, és megkapják a választ az imádságaikra. Ezek 
az emberek nem függenek senkitıl, mert megtanulták, hogy ık kik İbenne.  

Ha te ezt valóban a szívedbe beépíted, és kilépsz az életbe azáltal, ami te vagy Jézus Krisztusban, 
az ördög fog jönni, azt fogja mondani, hogy: igen, de…Mi van azokkal a bőneiddel, amiket azóta 
szereztél be magadnak, amióta újjászülettél? Azt fogja mondani: rendben van, új teremtmény vagy 
Jézus Krisztusban, és újjászülettél, és igaz vagy, de… de azóta már rengetegszer mérges lettél, 
elvesztetted a türelmedet - és sorolja neked, amiket rosszat tettél.  

Ezért tudnotok kell azt is, hogy a keresztények számára van bőnbocsánat!  
Van-e köztünk olyan keresztény, aki amióta újjászületett, nem követett volna el hibát, 

rosszat, vagy bőnt?  
Nincs ilyen köztünk. Ezért hála az Úrnak, adott nekünk egy csodálatos Igét: 
 
1János 1:9 
„Ha megvalljuk b őneinket, hő és igaz, hogy megbocsássa bőneinket és megtisztítson minket 

minden hamisságtól.” 
János itt a levelet a keresztények számára írta.  
 
1János 2:1 
„Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van 

Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.” 
 
„Az igaz Jézus Krisztus” - mi pedig İbenne vagyunk.  
Ha egy ember bőnt követ el, akkor elítéli magát, ítélet alá kerül, és ezáltal elveszti az 

igazságosságát Isten elıtt. Ezért, ha elhibázod Istent, ha ellene cselekszel, ha vétkezel, akkor utána 
ezt meg kell vallanod.  
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Bőnt kell megvallanod Istennek, és az Úr ekkor két dolgot tesz a számodra: ha egyszerően az Úr 
csak megbocsátaná a bőnünket, de akkor az nekünk nem sokat segítene, még mindig az ítélet alá 
tartoznánk, még mindig nem lennénk újra igazak. De az Ige azt mondja, hogy megbocsátja 
bőneinket, és megtisztít minden gonoszságtól.  

Két dolgot kapunk tehát az Úrtól: megbocsát nekünk, és megtisztít minket.  
Ha ezt elmondod az ördögnek, akkor az ördög elmegy.  
Addig vagy tehát ítéletek alatt, elítéled magad, amíg erre rá nem jössz, hogy itt mit kaptál.  
Sokszor mondják a keresztények azt nekem, hogy ık bőn nélküli tökéletesek, teljesen tökéletes 

életet élnek. Különösen bizonyos felekezetekben hallhatod ezt, hogy: igen, de mi bőn nélkül valók 
vagyunk.  

Tudjátok, van szellemi síkon történı bőn is, ez pedig a lázadás, az ellenszegülés Isten akaratának 
- és ez sokkal rosszabb, mint bármilyen fizikai bőn, amit fizikai síkon követsz el.  

Ahogy ezt már említettük a múltkori tanításokban, az ellenszegülés, az ellenállás, a lázadás Isten 
szemében olyan bőnnek számít, mint a varázslás bőne.  

Nem lehet ezért megtenned, hogy Isten Igéjével szemben ellenálljál. Ha az Istennek van terve a 
te életeddel, akkor nem állhatsz ezzel ellent.  

Ezért van az, hogy nagyon sokakat Isten nem tud használni a szolgálatban, mert ellenszegülnek 
az İ akaratának.  

Isten nem tudja használni azokat sem, akik mindenkivel szemben csak kedvesek, hízelkedık, 
nem ıszinték.  

Szoktam az Urat kérdezni néha: miért nem használod például azt a nagyon kedves, régi 
szolgádat, aki szeret téged, aki szeretettel van Feléd? Isten nem kívülrıl tekint ránk, hanem a belsı 
részünket, a szívünket, a szellemünket tekinti.  

Vannak olyan keresztények, akik hosszú-hosszú idı óta, van, hogy 40-50 év óta 
ellenszegülésben, lázadásban, vagyis varázslás bőnében vannak Isten elıtt – és ez nagyon sötét és 
ronda bőn Isten szemében!  

Ahogy ezt szemléletesen lehet mondani, hogy kívül minden csillogó fehér és fényes, de belül 
fekete, sötét. Azt mondja a Biblia, hogy ne ítélkezzetek - mert te nem hozhatsz igazságos ítéletet a 
másik felett.  

Volt egyszer egy prédikátor, aki azt mondta, hogy ı egy hónapja teljesen tökéletes, nem követett 
el bőnt. De ismerem személyesen, hogy egyrészt adócsalásban van benne állandóan, másodorban 
pedig ellenszegült Isten akaratának, tehát Istennel szemben lázadásban van, a harmadik pedig, hogy 
másokat megítél.  

Meg kell, hogy mondjam, hogy nem igazságos az ı ítélete.  
Egyetlen egy ok miatt vagyunk igazak Isten elıtt - és ezt nem fedezte föl -, ez pedig Jézus 

Krisztus.  
Amikor ezt felfedezed, akkor minden büszkeségedtıl nagyon könnyen megszabadulhatsz. Mert 

akkor már nem dicsekszel, hogy te milyen tökéletes vagy magadtól, hiszen nem magadtól vagy 
tökéletes, hanem Jézus Krisztus által vagyunk igazak. Jézus Krisztusban vagyunk igazak! Jézus 
Krisztusban vagyunk igazak Isten elıtt, azért, mert Jézus Krisztus az Igaz, és mi pedig İbenne 
vagyunk.  

Amikor az ördög énrám tekint, akkor a bennem lévı nagyobbat tekinti, amint a Biblia mondja: 
nagyobb az, aki bennünk van. Isten egész fegyverzetét látja bennem. Engem Jézus Krisztusban lát az 
ördög. Nem csak az én kicsiny mivoltomat látja az ördög, ami vagyok valójában Jézus nélkül.  

Értitek ezt?  
Nagyon sokszor fordul elı a Bibliában, amikor azt olvasod az Igében, hogy İbenne, İáltala.  
Isten úgy tekint ránk, mint új teremtményre İbenne.  
Javaslom nektek, hogy az Apostolok Cselekedeteitıl kezdve fölfelé az Igéket tanuljátok, és 

tanulmányozzátok a szívetekben, amikor azt találjátok az Igében, hogy İbenne, İáltala! 
Mert Isten nem csak azt akarja, hogy élvezzük azt, ami hozzánk tartozik, hanem cselekedjünk is 

azáltal! 
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Zsidó 9:24; 26-27 
„Mert nem kézzel csinált szentélybe ment be Krisztus, amely a valódinak csak képmása, 

hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe elıtt megjelenjék érettünk… 
Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak 

egyszer jelent meg az idıknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bőnt. És amint elvégzett 
dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:” 

 
A Szentek Szentjébe, a mennyei oltár elıtt Jézus Krisztus egyszer végezte el a véráldozatát, és 

többet nem kell megtennie. Ezért elfogadjuk ezt az Igét, mert szívvel hiszünk az igazságra.  
Ez a törvény alapvetı: mindig a szívünkkel hiszünk, és a szánkkal teszünk vallást róla.  
Ha a szívedben hiszel valamit, a szíved mélyén, és azt kimondod a száddal, akkor válik 

valósággá a te számodra. Mert a hit által történı megvallás hozza meg a valóságát a dolgoknak.  
Ha elolvasod a Bibliában, az apostoli levelekben, az İbenne, İáltala Igéket, elıször talán úgy 

tőnik, hogy ez nem valóságos a te számodra, mert úgy tőnik, hogy ezek nem valósak a te számodra, 
nem történt még meg veled. De amikor elkezded megvallani ezeket az Igéket rendszeresen - mert mi 
elhiszzük a szívünkben azokat az Igéket, amiket a Biblia tartalmaz -, akkor válik a tiéddé.  

Ez vagyok én, Jézus Krisztusban - valljad meg! - Ez az, amit én birtokolok magamban Jézus 
Krisztusban. 

Akkor válik valósággá a számotokra.  
A szellem síkján, hogy megértsétek, ez már mind valóság, ott már ez mind valóságként mőködik. 

De a fizika életedben, a fizika síkján kell valóságba hoznod magadnak. Ahol a testünkben élünk, 
ezen a síkon kell ezt valóságba hozni.  

És hogy válik valósággá? Azáltal, ha kimondod, ha megvallod.  
Ismerek egy vakon született asszonyt, aki meggyógyult, pár hónappal ezelıtt - de Isten nem pár 

hónappal ezelıtt gyógyította meg. Isten ezt már közel 2000 évvel ezelıtt megtette. İ csak 
egyszerően elfogadta, magáénak fogadta el azt, amit Isten az ı számára már közel 2000 évvel ezelıtt 
letett.  

Mert Isten szemében mindannyian meggyógyultatok már, İ már megtette értetek.  
 
Efezus 1:7 
„Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsıségnek Atyja adjon néktek 

bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az İ megismerésében;” 
 
„Akiben van a mi váltságunk az İ vére által.”  
Mi által van váltságunk?  
Az ördögnek a hatalma fölött van, a törvény átka fölött van hatalmunk.  
Ahogy a Galata 3:13-ban olvassátok: 
 
Galata 3:13 
„Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van 

írva: Átkozott minden, aki fán függ:” 
 
Megváltott minket Krisztus a törvény átkától.  
Nem meg fog - múlt idıben: megváltott. Már megtette.  
Miért? Azért, hogy Ábrahám áldása a pogányokra szállhasson - vagyis a miénk lehessen. 
Amikor Isten Jézus Krisztusra helyezte az összes bőnünket, és az összes betegségünket, akkor az 

megtörtént valóban. Ez nem egy ígéret a számotokra - amikor elfogadjátok valóban azt, amit Jézus 
Krisztus már megtett a számotokra, mivel Isten gyermekeivé váltatok.  

Abban kell járnunk, amit Isten már megadott a számunkra.  


