
Isten megigazít, 
hogy igazságát megmutassa! 

Rm 3:9-26, 4:25 



Rm 4:25 

…halálra adatott bűneinkért, és 

feltámasztatott megigazulásunkért. 

 

 



…halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. 

A megigazításunk nem pusztán egy státusz, 

hanem alapja az örök életünknek, 

amely már itt a Földön elkezdődik 

az Istennel való békességgel, 

boldog, áldott élettel… 

Isten megigazít, 
hogy igazságát megmutassa! 



Hét ószövetségi idézet arról, hogy milyen a világ Isten nélkül: 

a bűn rabsága miatt „nincsen igaz ember egy sem…” 



…a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen 
halandó sem őelőtte. Hiszen a törvényből csak a bűn 
felismerése adódik. 

Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, 
amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. 

Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a 
Krisztusban való hit által minden hívőnek. 

Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van 
az Isten dicsőségének. 

Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután 
megváltotta őket a Krisztus Jézus által. 

Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, 
akik az ő vérében hisznek… 

 

 

Isten megmentő terve: …halálra adatott bűneinkért… 



Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután 
megváltotta őket a Krisztus Jézus által. 

Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, 
akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa.  

Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme 
idején, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát: 
mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. 

 

 

 

Isten megmentő terve: …feltámasztatott megigazulásunkért  

Isten megigazít, 
hogy igazságát megmutassa! 



Milyen Isten Országa? 

„…ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz.” 



…halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. 

A megigazításunk nem pusztán egy státusz, 

hanem alapja az örök életünknek, 

amely már itt a Földön elkezdődik 

az Istennel való békességgel, 

boldog, áldott élettel… …Krisztussal együtt 

keresztre vagyok feszítve: 

többé tehát nem én élek, 

hanem Krisztus él bennem; 

azt az életet pedig, amit most testben élek, 

az Isten Fiában való hitben élem, 

aki szeretett engem, és önmagát adta értem. /Gal 2:20/ 






