
1. A Szentírás

1.1. A kinyilatkoztatás

1.1.1. Hisszük, hogy a kinyilatkoztatásra 
szükség volt,  mert  Isten messze  túl 
van  az  emberi  érzékelés  és  felfo-
góképesség határain, ezért az ember 
természetes  képességeit  használva 
képtelen Őt megfelelő módon meg-
ismerni.1

1.1.2. Hisszük, hogy Isten (aki maga az 
igazság, és csakis az igazságot szól-
ja) ihlette a Szentírást azért, hogy ki-
nyilatkoztassa önmagát a tőle elsza-
kadt emberiségnek. 2

1.1.3. Hisszük, hogy az írott Ige (az Ósz. 
39 és az Úsz. 27 könyve) teljes egé-
szében Isten kinyilatkoztatása.3

1.1.4. Hisszük, hogy a kinyilatkoztatás a 
Szentírásban fokozatos volt.4

1.1.5. Hisszük,  hogy a kinyilatkoztatás-
nak  ez  a  folyamata  a  Jelenések 
könyvével lezárult.5

1.1.6.  Hisszük,  hogy  az  isteni  kinyi-
latkoztatás  tetőpontja  Jézus  Krisz-
tus6, aki a testté lett Ige7, és akiben 
Isten jött közénk8. A Szentírás Őróla 
tesz  bizonyságot,  hogy  higgyünk9, 
Őhozzá  akar  vezetni,  hogy  üdvö-
züljünk10,  és Őbenne akar  megőriz-
ni, hogy növekedjünk.11

1.2.Az inspiráció

1.2.1. Hisszük, hogy a teljes Szentírás12 

és  annak  minden  részlete13 az  ere-
deti  szöveg  minden  szaváig  isteni 
ihletés által adattak14.

1.2.2.  Hisszük,  hogy  Isten  az  Ő  Szent 
Szelleme  által  ihletett  embereken 
keresztül adta nekünk az Ő Igéjét.15

1.2.3. Hisszük, hogy az ihletés szigorú-
an véve az inspirált szerzők által írt 
eredeti kéziratokra vonatkozik, ame-

lyek Isten gondviselése folytán meg-
maradt dokumentumok szerint nagy 
pontossággal  rekonstruálhatóak.16 

Ezért  kijelentjük,  hogy  a  Szentírás 
másolatai  és  fordításai  csak  olyan 
mértékben  számítanak  Isten  Igéjé-
nek,  amennyire  hűségesen  adják 
vissza az eredetit.

1.2.4.  Hisszük,  hogy mivel  a  Szentírás 
isteni ihletés által adatott,  csalhatat-
lan, mentes minden tévedéstől, meg-
bízható mindabban, amiről nyilatko-
zik.17

1.2.5.  Hisszük,  hogy  mivel  a  teljes 
Szentírás Istentől ihletett, ezért egy-
séges,  belső következetességgel  bír, 
és mentes az ellentmondásoktól.18

1.3.A Szentírás értelmezése

1.3.1.  Hisszük,  hogy Isten  a  saját  kép-
mására  teremtette  az  embert,  és  a 
vele  való  kommunikáció  során  fel-
használta  a  nyelvet  a  kinyilatkozta-
tás eszközeként.19

1.3.2. Hisszük, hogy a Szentírás szöve-
gét  a  nyelvtani-történelmi  módszer 
alapján  kell  értelmezni,  figyelembe 
véve  annak  irodalmi  műfaját  és 
szerkezetét.20

1.3.3.  Hisszük,  hogy  a  Szentírás  értel-
mezi  legjobban  önmagát,  ezért  a 
számunkra  homályos  szakaszok  ki-
jelentéseit  a  világos  szakaszok  fé-
nyében kell értelmezni.21

1.3.4. Hisszük, hogy a Szentírás kijelen-
téseinek  csak  egy  jelentése  (=értel-
me)  van,  de  sok  alkalmazási  lehe-
tősége.22

1.3.5.  Hisszük,  hogy a Szentírás helyes 
értelmezésének  elengedhetetlen  fel-
tétele a hit23,  és hogy a Szent Szel-
lem megvilágosítsa  az  ember  értel-



mét24,  mert  e  nélkül  a  betű  megöl, 
így  viszont  a  Szent  Szellem  meg-
elevenít.25

1.4.A Szentírás tekintélye

1.4.1.  Hisszük,  hogy  a  Biblia  a  legtö-
kéletesebb  isteni  igazságot  közli 
velünk, ezért megismerhetjük belőle 
Istent26,  az  örök életre vezető  utat27 

és  azokat  az  elveket,  amelyek 
alapján  Isten  meg  fogja  ítélni  az 
emberiséget.28

1.4.2. Hisszük, hogy a Szentírás a hit, a 
tanítás,  a  szolgálat  forrása  és  elég-
séges  alapja,  valamint  a  keresztyén 
élet hétköznapjainak legfőbb tanács-
adója.29

1.4.3.  Hisszük,  hogy a  Szentírás  a leg-
tökéletesebb  mérce,  amivel  minden 
emberi hagyományt, tanítást és gya-
korlatot  megvizsgálhatunk.  Ezért 
ami Isten Igéjével ellentétes, azt el-
utasítjuk,  ami viszont  a Szentíráson 
túl megy,  vagy azzal nem igazolha-
tó, azt nem tartjuk magunkra nézve 
kötelezőnek.30

1.4.4. Hisszük, hogy sem emberek, sem 
gyülekezetek,  sem  egyházak,  sem 
szervezetek, sem hagyományok, sem 
hitvallások  nem állnak  tekintélyben 
a Szentírás mellett vagy felett, Isten 
Igéje  azonban  abszolút  tekintély 
mindezek felett.31

2. Az Isten

2.1. Isten létezése és megismerése

2.1.1.  Hisszük,  hogy  van  egy32 élő33, 
szent34 és igazságos35 Isten, aki örök-
től  fogva  önmagától  létezik36,  tö-
kéle-tes  minden  tulajdonságában37, 
féltőn szerető38, jóságos39, irgalmas40, 
hű-séges41,  végtelenül  bölcs42,  min-
den-tudó43,  mindenható44,  mindenütt 
je-lenvaló45,  de  a  teremtett  világtól 
füg-getlen46,  szuverén47,  személyes, 
lát-hatatlan48 szellemi Lény49.

2.1.2. Hisszük,  hogy  Ő  a  teremtője50, 
fenntartója51 és  kormányzója52 az 
egész  világmindenségnek,  korlátlan 
Ura53 az  érzékelhető  anyagvilágnak 
és  a  láthatatlan  szellemvilágnak54 

egyaránt.
2.1.3.  Hisszük,  hogy  egyedül  Ő  méltó 

imádatunkra55,  bizalmunkra56,  enge-
delmességünkre57 és arra, hogy teljes 
lényünkkel szeressük Őt58.

2.1.4. Hisszük, hogy Isten végtelenül 
több  annál,  mint  amit  az  általa  te-
remtett  ember véges  értelmével  ké-

pes felfogni róla59. A végtelen Isten 
mégis  megismerhető  olyan  mér-
ték-ben,  amilyen  mértékben  felfedi 
ön-magát  az  ember  számára60.  Így 
fel-ismerhetjük az Ő létezését és di-
csőségét  alkotásaiból61,  a  tör-
téne-lemből62 és az emberi lelkiisme-
ret-ből63;  konkrétan  megismerhetjük 
Őt  kinyilatkoztatott  Igéjéből64,  és 
sze-mélyesen megismerhetjük Őt Jé-
zus Krisztus által65.

2.1.5.  Hisszük,  hogy  csupán  egy  igaz 
Isten  van66,  aki  Igéjében  három 
öröktől  fogva  létező,  de  istenségét 
tekintve  egylényegű  személynek 
jelentette ki  önmagát:  Ő az Atya,  a 
Fiú és a Szent Szellem67.

2.2. Az Atya személye és munkája

2.2.1.  Hisszük,  hogy az  Atya  a  Szent-
háromság  első68 személye,  eredete, 
oka és célja minden létezőnek.69

2.2.2.  Hisszük,  hogy  Ő  az,  aki  fenn-
tart-ja70 és  kormányozza71 a  világ-



min-denséget, amelyet a láthatatlan-
ból teremtett hatalmas szavával. 72

2.2.3. Hisszük, hogy Istent -mint szerető 
Édesatyánkat- csak a Fiún keresztül 
ismerhetjük meg.73

2.3. A Fiú, személye és munkája

2.3.1.  Hisszük,  hogy  Jézus  Krisztus,  a 
testté  lett  Ige  mint  az  Atya  egy-
szü-löttje74 már  minden  idő  előtt, 
öröktől  fogva  létezett75,  és  nem  te-
remtetett. Ő a világ világossága76, va-
lóságos Isten77, istenségében az Atyá-
val egylényegű, és Vele egyenlő. 78

2.3.2. Hisszük, hogy Ő Isten láthatatlan 
lényének  képmása79,  dicsőségének 
kisugárzása80,  mert  benne  lakik  az 
Isten teljessége testileg81. Ezért Ő az, 
aki  kijelentette  Istent  az  embe-
rek-nek.82

2.3.3. Hisszük, hogy Őreá nézve és Őál-
tala  teremtetett  minden83,  és  Ő  az, 
aki hatalmas szavával fenntartja a vi-
lágmindenséget.84

2.3.4.  Hisszük,  hogy  amikor  eljött  az 
idők teljessége, az Atya elküldte Fi-
át85,  aki  valóságos  emberré  lett86. 
Ezért Őbenne egy személyben egye-
sült  az  isteni  és  az  emberi  termé-
szet87 megkülönböztethető,  de  oszt-
hatatlan egységben88.

2.3.5.  Hisszük,  hogy  Jézus  Krisztus 
megüresítette  önmagát89,  a  Szent 
Szellemtől fogantatott90, és Máriától 
született91,  aki  szűz  volt92.  Szü-
leté-sével  emberi  természet  részese 
lett93, mindenben kísértést szenvedett 
hoz-zánk  hasonló  módon,  de  nem 
vétke-zett94. Földi életében megaláz-
ta ma-gát95,  és engedelmeskedett  az 
Atyá-nak a kereszthalálig96.

2.3.6. Hisszük, hogy Jézus az emberiség 
bűntelen  képviselőjeként  magára 
vette  minden  bűnünket97,  és  el-

szen-vedte  helyettünk  Isten  igazsá-
gos büntetését vétkeinkért98.

2.3.7.  Hisszük,  hogy  szenvedésével  és 
halálával egyszer s mindenkorra tö-
kéletes  áldozatot  mutatott  be  min-
den  emberért99.  Ezért  Isten  ke-
gyel-met100, bűnbocsánatot101 és örök 
éle-tet102 ad  mindenkinek,  aki  hitét 
egye-dül Jézus Krisztusba, az Ő egy-
szülött  Fiába  veti  mint  Urába  és 
meg-váltójába.103

2.3.8. Hisszük, hogy Jézust keresztre fe-
szítették104,  meghalt105,  de  feltámadt 
a  harmadik  napon106,  mert  feltá-
masztotta  Őt  az  Atya107,  megjelent 
sok tanúnak108, és megparancsolta ta-
nítványainak, hogy hirdessék az üd-
vösség  evangéliumát  minden  nép-
nek.109

2.3.9.  Hisszük,  hogy Jézus feltámadása 
után  a  mennybe  ment110,  visszatért 
dicsőségébe111, az Atya jobbján ül112, 
és uralkodik minden felett.113

2.3.10. Hisszük, hogy Jézus Krisztus a 
Feje  az  egyetemes  egyháznak  és 
minden helyi gyülekezetnek114. Hisz-
szük, hogy Ő ad gyülekezeteinek ve-
zetőket, hogy általuk vezesse,  pász-
torolja, védje,  szolgálatra felké-szít-
se népét.115

2.3.11. Hisszük, hogy nincs más köz-
vetítő  Isten  és  ember  között,  Ő az, 
aki szüntelen esedezik értünk.116

2.3.12. Hisszük,  hogy  Jézus  Krisztus 
ismét eljön erre a világra, mindenki 
által láthatóan, teljes hatalomban és 
dicsőségben.117

2.4. A Szent Szellem személye és mun-
kája

2.4.1. Hisszük, hogy a Szent Szellem a 
Szentháromság  harmadik118 szemé-
lye119,  az  Atyától  és  a  Fiútól  szár-
mazik120, istenségében az Atyával és 
a Fiúval egylényegű és velük egyen-



lő121, öröktől fogva létező isteni sze-
mély122, akit ezért az Atyával és a Fi-
úval együtt tisztelünk.

2.4.2. Hisszük, hogy a Szent Szellem Is-
ten  személyes  jelenlétének  hordo-
zója a teremtett világban. Biztosítja a 
teremtettség  rendjét,  és  általa  való-
sulnak meg Istennek a világban  le-
fektetett törvényei és igazságai.123

2.4.3. Hisszük, hogy a Szent Szellem ké-
szítette  elő  a  megváltást,  vele  győ-
zött Jézus Krisztus a bűn és a halál 
felett.124 Ő  Jézus  személyét  felma-
gasztalja125,  és  így  általa  válik  ér-
the-tővé  a  Fiú  szabadítása,  és  jut 
céljá-hoz  az  Atya  üdvözítő  akara-
ta.126

2.4.4.  Hisszük,  hogy  a  Szent  Szellem 
győzi meg az Isten nélkül élő embe-
reket  az  igazságról,  bűneikről  és  a 
megtérés  nélkül  rájuk  váró  ítélet-
ről.127

2.4.5. Hisszük, hogy a Szent Szellem az 
Igét használva juttatja bűnbánatra az 
Isten  nélkül  élő  embereket,  és  így 
megtérésre  vezeti128,  újjászüli  és  a 
megváltás  ajándékában  részesíti  a 
Krisztusban hívőket.129

2.4.6.  Hisszük,  hogy  Jézus  az  újjá-
szü-letéssel  egy  időben  bemeríti 
Szent  Szellembe  a  benne  hívőket 
(=Szent Szellem keresztség), és ezál-
tal  az Ő Testének,  a  gyülekezetnek 

tagjává teszi őket130. Hisszük, hogy a 
keresz-tényeknek  ez után teljesen a 
Szent  Szellem  uralmának  kell  alá-
rendel-niük önmagukat,  hogy Szent 
Szel-lemmel  teljes  életet  élhesse-
nek.131

2.4.7.  Hisszük,  hogy  a  Szent  Szellem 
szüntelenül munkálkodik az újjászü-
letett  ember  szívében  és  életében. 
Tanítja, vezeti, tanácsolja, megfeddi, 
bátorítja  és  vigasztalja  a  hívőket.132 

Szellemi gyümölcsök termésére  ké-
szteti;133 képessé  teszi  őket  arra, 
hogy Istennel  és testvéreikkel  való-
ságos  közösségben  élhessenek;134 

esedezik értük,135 és elpecsételi őket 
a teljes váltság napjára.136

2.4.8. Hisszük, hogy a Szent Szellem 
Isten dicsőségére, Krisztus Testének 
építésére kegyelmi ajándékokat oszt 
minden  megváltott  és  megszentelt 
gyermekének.137 Hisszük,  hogy  a 
Szent  Szellem  ezeket  az  adomá-
nyo-kat akarata szerint osztja szét,138 

és hogy senki nem kapja meg az ösz-
szes  kegyelmi  ajándékot.139 Ezért 
szüksé-ges,  hogy  a  tagok  -anélkül, 
hogy a gyülekezet jó rendjét megza-
varnák- alázattal és mégis készsége-
sen szol-gáljanak egymásnak a sáfár-
ságra ná-luk elhelyezett, de a gyüle-
kezetnek adott kegyelmi ajándékok-
kal.140

3. Az ember
teremtése, bűne és bukása

3.1.Hisszük,  hogy  az  embert  Isten  te-
remtette141 saját  képére  és  ha-
son-latosságára142,  jónak143,  tökéle-
tesnek  és  tisztának144.  Isten  a  föld 
porából formálta az embert, és az Ő 
Szelle-me  által  elevenedett  meg145, 

és  így vált  értelemmel,  akarattal  és 
érze-lemmel bíró személyiséggé.

3.2.Hisszük,  hogy Isten  az embert  böl-
csességgel  és  hatalommal  ruházta 
fel, és a Földön mindent uralma alá 
vetett146.



3.3.Hisszük, hogy Isten az embert alkal-
massá tette arra, hogy Vele mint Te-
remtőjével közösségben, az Ő dicső-
ségére éljen147.

3.4.Hisszük,  hogy  Isten  szabadságot 
ajándékozott az embernek, hogy ön-
ként utasítsa el magától a gonoszt, és 
önként választhassa a jót148.

3.5.Hisszük, hogy az ember – szabadsá-
gát  rosszul  használva  –  engedett  a 

Sátán  kísértésének,  ezzel  vétkezett 
Teremtője ellen149.

3.6. Hisszük, hogy az ember a bűneset 
folytán szellemileg-lelkileg-testileg a 
bűn és a halál uralma alá került.150 A 
teremtésben  nyert  isteni  képmásból 
fakadó  jellemvonásaiban  torzult,  de 
azt  nem  vesztette  el.151 Az  ember 
emiatt eredeti adottságait csak korlá-
tozottan fejtheti ki.152

4. Az ember megváltása

4.1.Hisszük, hogy a bűn uralma alatt élő 
ember153 megváltása  Isten  irántunk 
való  szeretetéből154 és  ke-
gyelmé-ből155,  Jézus Krisztusnak,  Is-
ten  egy-szülött  Fiának  közbenjáró, 
helyettes áldozata által történt.156

4.2.Hisszük,  hogy  Ő  az  isteni  törvény 
követelményeit  tökéletesen,  önként 
és engedelmesen betöltve157, kereszt-
halálával  teljes engesztelést  szerzett 
bűneinkért158,  harmadnapon  feltá-
madt  megigazulásunkért159,  azután 
fölment  a  mennybe160,  és  az  Atya 
jobbján161 mint  egyetlen  közbenjáró 

Isten és ember között szüntelen ese-
dezik értünk162.

4.3.Hisszük,  hogy  Isten  öröktől  fogva 
elvégzett kegyelmi döntése szerint163 

kínálja fel a Jézus Krisztus által szer-
zett  megváltást  személyváloga-tás 
nélkül a bűnös embernek.164

4.4. Hisszük, hogy az ember –Isten ke-
gyelméből-  saját  maga  dönthet, 
hogy  hit  által  elfogadja  vagy  el-
uta-sítja165 ezt  a  kegyelmet,  amiért 
cse-lekedeteivel  soha  nem dolgoz-
hat meg.166

5. A hit

5.1.Hisszük,  hogy Isten örökkévaló ke-
gyelméből  képessé  teszi  az  embert 
arra,  hogy Őt  megismerje,  és  szent 
Igéjét értelmével megragadja, és szí-
vébe fogadja.167

5.2.Hisszük,  hogy  a  Jézus  Krisztusban 
bízó hitet a megértett  és befogadott 
Ige teremti az Istentől elidegenedett 
ember  szívében168.  Ezért  a  hit  Isten 
ajándéka169, amely által kedvessé vá-
lunk  Ő  előtte170,  üdvbizonyosságot 
nyerünk171,  és  a  láthatatlan  va-
lósá-gok felől meggyőződünk.172

5.3.Hisszük,  hogy a  hit  egyrészt  isme-
reten alapuló meggyőződés, ami azt 
jelenti, hogy igaznak tartjuk Isten ki-
jelentéseit,  akár  képesek  vagyunk 
felfogni  azokat,  akár  nem;  más-
rész-ről  erős  bizalom  mennyei 
Atyánk-ban.173

5.4.Hisszük,  hogy  az  igazi  hit  bizo-
nyí-tékai:  az  Isten  iránti  szeretet  és 
en-gedelmesség174,  a  Szent  Szellem 
által formált  jellem175 és az ezekből 
fa-kadó  jócselekedetek176,  melyek 
nél-kül a hit halott önmagában.177



6. A megtérés és az újjászületés
6.1.Hisszük, hogy a megtérés által a bű-

nös ember a kárhozat állapotából az 
üdvösség útjára lép.178

6.2.Hisszük, hogy a megtérő bűnös Isten 
Igéje  és  a  Szent  Szellem  munkája 
nyomán179 felismeri180,  megutálja181, 
megvallja182 és elhagyja183 bűneit; Is-
ten jogos és igazságos ítélete alól184 

az  egyetlen  szabadítóhoz,  Jézus 
Krisztushoz menekül185,  és a Benne 
való hit által elnyeri bűnei bocsána-
tát.186

6.3.Hisszük, hogy Isten a hittel hozzá té-
rő embert Igéje és Szent Szelleme ál-
tal  újjászüli187,  újjáteremti188,  és  ké-
pessé teszi arra, hogy Jézus Krisztus 
iránti szeretettől áthatva, Isten akara-
ta szerint éljen189.

6.4. Hisszük, hogy az újjászületés való-
ságos  voltát  Jézus Krisztus  tanítása 
és  példája  szerinti  engedelmes  élet 
bizonyítja.190

7. A megigazítás és a gyermekké fogadás
7.1.Hisszük,  hogy  a  megigazítás  Isten 

kegyelmes  tette,  melynek  során  az 
Úr Jézus Krisztusban hívő, újjá-szü-
letett  bűnösnek felmentést  ad a bű-
nösség vádja  és a bűnért  járó ítélet 
alól, és igaznak nyilvánítja.191

7.2.Hisszük, hogy a megigazításban nem 
saját,  igazságos  cselekedeteink,  ha-
nem egyedül Jézus Krisztus áldozata 
és  igazsága  alapján,  hit  által  ré-
sze-sülhetünk.192

7.3.Hisszük,  hogy  a  megigazítás  gyü-
mölcse  az  Istennel  helyreállt  kö-
zös-ség és békesség.193

7.4.Hisszük,  hogy Isten,  a Jézus Krisz-
tusba vetett  hit  által  nemcsak meg-

igazítja,  hanem  gyermekévé  is  fo-
gadja az újjászületett embert.194

7.5. Hisszük, hogy Isten elküldi a hí-
vő szívébe a Szent Szellemét, aki ál-
tal  úgy járulhat  Istenhez  mint  Aty-
jához195, aki szabadsággal196 és gyer-
mekeinek  járó  kiváltságokkal  aján-
dékozza meg.197

7.6. Hisszük, hogy Isten a hívőt szük-
ség  szerint  megfenyíti,  de  nem  ta-
szítja el soha magától198, hanem föl-
készíti arra, hogy Jézus Krisztus örö-
köstársaként az Ő minden képzeletet 
felülmúló  dicsőségének  részese  le-
hessen az örökkévalóságban.199

8. Megszentelődés és megőrzés
8.1.  Hisszük,  hogy  minden  újjászületett 

hívő szent abban az értelemben, hogy 
Isten elkülöníti a saját számára.200

8.2.  Hisszük, hogy a megszentelődés a 
Szent  Szellem  munkája  által  vég-
bemenő folyamat201, amelyben az új-
jászületett ember az erkölcsi és a lel-
ki tökéletesség felé202 halad.

8.3.  Hisszük,  hogy a  hívő  ember meg-
szentelődését  segíti  a  Jézus  Krisz-
tussal  elmélyülő  személyes  kap-
cso-lat és a neki való feltétlen enge-
del-messég203, az Ige megismerése és 
megtartása204, a buzgó imádság205, az 
újjászületett  testvéreivel  való  sze-
retetteljes  közösség206,  a  még  hitre 



nem jutott embereknek való bátor bi-
zonyságtétel207, az önmegtagadás-sal 
végzett szolgálat208, a Krisztusért fel-
vállalt szenvedés209 és a gonosz szel-
lemi erőkkel való konfliktusok meg-
harcolása210.

8.4. Hisszük, hogy a megőrzés Isten kü-
lönös gondviselésének műve a Jézus 

Krisztus követésére őszintén törekvő 
hívők életében.211

8.5.  Hisszük,  hogy  Isten  újjászületett 
gyermeke a Szent Szellemtől támo-
gatva,  gyöngeségei  ellenére is győz 
kísértései felett, és mindvégig hűsé-
gesen megáll Jézus Krisztus mellett, 
végül pedig elnyeri az örök életet.212

9. A bemerítés (keresztség213)
9.1.Hisszük, hogy a bemerítést az Úr Jé-

zus Krisztus rendelte el.214

9.2.Hisszük, hogy a bemerítés az Úr Jé-
zussal való eggyé válásunk és az új-
jászületés  jelképe215,  a  Megváltóba 
vetett hitnek szeretetből és engedel-
mességből  fakadó  gyümölcse216, 
Krisztussal és az Ő testével, az egye-
temes  egyházzal  való  eggyé  válá-
sunk megjelenítése.217

9.3.Hisszük, hogy bemerítésben csak az 
részesülhet, aki - miután hallotta és 
megértette az evangéliumot- bűnbá-
natra  jutott,  megtért,  hitét  Jézus 
Krisztusba  mint  Megváltójába  és 
Urába vetette, hitéről vallást tett, és 
bemerítését önként kérte.218

9.4.Hisszük, hogy Jézus Krisztus paran-
csa és az apostolok példája nyomán 
a bemerítendőt az Atyának, a Fiúnak 
és a Szent Szellemnek nevére, vízbe 
kell meríteni.219

9.5.Hisszük, hogy a bemerítéssel az újjá-
született ember ünnepélyesen vallást 
tesz arról, hogy bűnös életével sza-
kítva,  magát  mindenestől  átadja  Jé-
zus Krisztusnak.220

9.6.Hisszük,  hogy  amikor  a  bemerítés 
során  beleáll  valaki  a  vízbe,  akkor 
kifejezi,  hogy  azonosul  Jézus  ke-
resztrefeszítésével221,  amikor  elme-
rül a vízben, akkor kifejezi, hogy Jé-
zussal együtt meghalt régi bűnös éle-
tének222,  amikor  pedig  kijön  a  víz-
ből,  kifejezi,  hogy  Jézussal  együtt 
feltámadt  egy  új  életre223,  ami  szá-
mára azt jelenti, hogy megengedi Jé-
zusnak,  hogy  élje  természetfeletti 
életét őbenne224.

9.7.Hisszük, hogy a bemerítésben meg-
jelenített  igazságok  a  bemerítendő 
szívében  munkálkodó  élő  hit  által 
válnak valósággá.225

10. Az úrvacsora
10.1. Hisszük, hogy az úrvacsorát Jézus 

Krisztus szerezte és rendelte el226.

10.2.  Hisszük,  hogy  az  úrvacsora  je-
len-tősége az, hogy azzal rendszere-
sen élve227, hálaadással emlékezzünk 
Urunk végtelen szeretetére228,  és ál-
tala hirdetjük Jézus Krisztus halálát, 
amíg visszatér.229

10.3.  Hisszük,  hogy  az  Úr  Jézus  ha-
lálá-nak emlékjegyeiben azok része-
sül-hetnek,  akik  Jézus  Krisztusnak 
tanít-ványai230 (tehát bűneikből meg-
tér-tek, Isten kegyelméből újjászület-
tek,  hitükről  vallást  tesznek),  Isten-
nel és embertársaikkal rendezett kö-
zösség-ben élnek.231



10.4. Hisszük, hogy az úrvacsora jegyei 
a kenyér  és a bor, Krisztus megtört 
testének  és  kiontott  vérének  jelké-
pei.232 Ha ezeket hittel, a Megváltóra 
emlékezve  vesszük  magunkhoz,  a 
Szent Szellem által megerősítjük kö-
zösségünket Urunkkal.233

10.5.  Hisszük,  hogy  az  úrvacsorában, 
Krisztussal  való  közösségünkkel 
egyidejűleg megújul és láthatóvá vá-
lik testvéreinkkel  való  közösségünk 
is.234

11. Az egyetemes egyház és a helyi gyülekezet 
11.1.Hisszük,  hogy  az  egyetemes  ke-

resztyén  egyház  és  a  helyi  gyül-
eke-zetek Isten természetfeletti hívá-
sa ál-tal jöttek létre235, és különleges 
sze-retetkapcsolat fűzi össze őket Jé-
zus Krisztussal.236

11.2.Hisszük, hogy van egy szent, egye-
temes és láthatatlan egyház237, ennek 
feje Jézus Krisztus238, és tagjai a kü-
lönféle helyi gyülekezetek tagjai kö-
zül  mindazok,  akik  hitüket  Jézus 
Krisztusba  vetették239,  meg-tértek 
bűneikből240,  újjászülettek241;  vala-
mint  azok  a  halottak,  akik  hitben 
haltak meg.242

11.3.Hisszük,  hogy  az  újjászületett  hí-
vőkből  felépülő  helyi  gyülekezetek 
felekezeti  hovatartozástól  füg-
getle-nül  az  egyetemes  egyháznak, 
Krisz-tus testének élő részei, és min-
den esetben, amikor a Szentírás taní-
tását a gyakorlatban  következetesen 
meg-valósítják,  a  láthatatlan  közös-
ség megjelenítői.243

11.4.Hisszük,  hogy  a  helyi  gyülekezet 
azoknak a Krisztusban hívőknek244 a 
csoportja,  akik  megtértek  bű-
neik-ből245,  újjászülettek246,  hitükről 
val-lást  tesznek247,  és  közöttük  a 
Szent  Szellem  által  Jézus  Krisztus 
valósá-gosan jelen van.248

11.5.Hisszük,  hogy  a  helyi  gyülekezet 
jellemzői: a hívők rendszeresen ösz-
szejönnek,  imádják  Istent249,  a  Bib-
liához  hű  igehirdetés  által  növe-

ked-nek250,  egymással  közösséget 
gya-korolnak  szeretetben251 (kölcsö-
nösen bátorítva, és -ha kell- fegyel-
mezve  egymást252),  bőkezűen  ada-
koznak253,  együtt  úrvacsoráznak254, 
bemerítik255 és tanítják256 az új hívő-
ket.

11.6.Hisszük, hogy a helyi gyülekezet fe-
ladata, hogy egy olyan világban, ahol 
az  emberiség  mindent  a  saját  di-
csősé-géért tesz, Istennek adjon dicső-
séget257 szavaival  (igehirdetés,  imád-
ság, ének-lés és bizonyságtétel által)258, 
cseleke-deteivel259 és szent életével.260

11.7. Hisszük, hogy a helyi gyülekezet 
feladata, hogy a tagok Istentől ren-
delt  vezetőik  által  felkészítve  és 
irányítva261,  kegyelmi  ajándé-
kai-kat  használva262,  kölcsönösen 
és  szeretettel  szolgálják  egy-
mást263,  hogy  mindannyian  növe-
kedve a szent életben, Krisztushoz 
hason-lókká váljanak264.

11.8.Hisszük,  hogy  a  helyi  gyülekezet 
feladata, hogy szolgáljon a világnak 
azáltal,  hogy  minden  egyes  tag 
Krisztusnak  engedelmeskedve265,  a 
Szent  Szellem ereje  által266,  kezde-
ményező módon267 hívja az embere-
ket,  hogy  hitüket  Krisztusba  vet-
ve268,  bűneikből  megtérve269,  Krisz-
tust  Úrként  az  életükbe  fogadva270 

megmeneküljenek  a  kárhozattól271, 
és  Krisztus  gyülekezetébe  be-



épül-ve272 részesei legyenek az örök 
élet reménységének.273

12. A gyülekezet tisztségviselői

12.1. Hisszük,  hogy  egyedül  Jézus 
Krisztus  az  egyház  Ura és  Feje,  és 
hogy  minden  helyi  gyülekezetnek 
joga van Krisztus uralma alatt magát 
irányítani,  és döntéseket hozni saját 
dolgait illetően.274

12.2. Hisszük, hogy mivel Jézus Krisz-
tus a gyülekezet feje, Ő az első szá-
mú vezető minden területen275, ezért 
minden  gyülekezeti  tisztségviselő 
csupán  eszköz  Krisztus  kezében, 
hogy megvalósítsa akaratát népe kö-
zött.276

12.3. Hisszük, hogy a gyülekezet Ura ad 
gyülekezetének  különböző  szol-
gála-tokra alkalmassá tett vezetőket277 

(presbitereket278),  hogy  általuk  ve-
zesse279,  pásztorolja280, védje281,  szol-
gálatra  felkészítse282,  és  Krisztusban 
való érettségre segítse népét.283

12.4. Hisszük, hogy a vezetőknek az Ige 
tekintélye284 és a Szent Szellem ural-
ma alatt285 kell szolgálniuk, a gyüle-
kezeti hitvallással összhangban.

12.5. Hisszük, hogy a gyülekezet pászto-
ra  egy  a  presbiterek  közül,  te-
kin-télyben, tiszteletben, az Úr előtti 
fe-lelősségben egyenlő velük.286

12.6.Hisszük,  hogy  a  vezetőket  Jézus 
Krisztus választja ki287 a személyes, 
családi,  társadalmi  és  gyülekezeti 

élet terén feddhetetlen és példamuta-
tó  gyülekezeti  tagok  közül.288 His-
szük, hogy a gyülekezet szerepe: fel-
ismerni,  elismerni  és  felelősséggel 
felruházva szolgálatba állítani az Úr 
által választott vezetőket.289

12.7. Hisszük,  hogy a  presbiterek fele-
lőssége elsősorban a Krisztustól ka-
pott látással összhangban lévő veze-
tés290 (tanítás291,  szolgálatra  felké-
szí-tés292,  döntések  meghozatala293, 
lel-kigondozás294, a nyáj védelme295, 
szeretetből  fakadó  és  személy-
válo-gatás  nélküli  fegyelmezés296,  a 
gyü-lekezet ügyeinek felügyelete297). 
A diakónusok298 dolga elsősorban a 
gyakorlati  feladatok  irányítása299. 
Hisszük,  hogy  a  gyülekezet  fele-
lős-sége  Istentől  nyert  vezetőik  te-
kinté-lyét elfogadni, követni őket, és 
imádkozni értük.300

12.8. Hisszük, hogy a vezetők nem ural-
kodhatnak a rájuk bízott gyülekezet 
felett301,  de  munkájukért  tisztelet  és 
megbecsülés illeti őket.302

12.9. Hisszük, hogy a gyülekezet prezs-
biterei ellen csak minimum két tanú 
egybehangzó  állítása  esetén  fo-
gad-ható el vád. Ebben az esetben a 
többi vezetőnek a Biblia útmutatását 
kö-vetve  ki  kell  vizsgálniuk  az 
ügyet.303

13. A gyülekezeti tagok
egymáshoz való viszonya és a gyülekezeti fegyelem

13.1. Hisszük, hogy a gyülekezeti tagok 
egymáshoz való viszonyát alapvető-
en  Jézus  Krisztus  példájának  kell 

meghatároznia.304 Tőle  tanult  alá-
zat-tal305 egymást önmagunk elé kell, 
hogy helyezzük, és nem csak  a sa-



ját,  hanem egymás  érdekét  is  min-
denben  figyelembe  kell  vennünk. 
Semmit sem tehetünk önzésből vagy 
dicsőségvágyból306,  hanem  testvéri 
szeretetből.307

13.2.Hisszük,  hogy  a  gyülekezeti  tagok 
Istentől való szeretetközössége Jézus 
Krisztusra mutat308, és minden, ami a 
gyülekezeti tagok között történik, ezt 
a szeretetközösséget és egységet kell, 
hogy építse.  Aki  Istent  szereti,  az  a 
testvéreit is kell, hogy szeresse.309 

13.3. Hisszük, hogy elsősorban az Úr, a 
mi Mennyei Atyánk az, aki gyerme-
keit  szerető  gondoskodással  neveli 
-tanítja310,  inti,  feddi311,  bátorítja312, 
vigasztalja313-  Szent  Szelleme  ál-
tal314, elsősorban Igéjén keresztül315. 

13.4. Hisszük, hogy Isten az ő gyerme-
keit  egymásért  is  felelőssé  teszi316. 
Ez az egymásért  való felelősség az 
alábbi  területekre  vonatkozik:  egy-
más  építése317,  befogadása318,  báto-
rítása319,  buzdítása320,  a  vendég-
sze-retet  gyakorlása321,  egymás  ter-
heinek hordozása322, egymás vigasz-
talása323,  egymásról  való  gondosko-
dás324,  egymásért  való  imádság325, 
egymásnak  való  megbocsátás326,  fi-
gyelmeztetés327,  intés328,  fenyítés329, 
egymásnak történő bűnvallás330.

13.5. Hisszük,  hogy az  egészséges  hit-
élet331 megőrzésének  érdekében  kü-
lönösen fontos az egymás iránti cse-

lekvő,  mentő  szeretetből  fakadó  fi-
gyelmeztetés  és  a  tényleges  bűnök 
elégségesen  minimális  körben  való 
rendezése.332 Amennyiben  egy gyü-
lekezeti tag nyilvánvalóan nem haj-
landó bűnének rendezésére több-szö-
ri lehetőség ellenére sem, végső eset-
ben ki kell zárni a gyülekezet-ből.333 

Ha a bűnét a későbbiekben megfele-
lően rendezi, szeretettel és örömmel 
visszafogadjuk.

13.6. Hisszük, hogy a gyülekezeti tagok 
egymás közötti vitás ügyeit a gyüle-
kezet keretein belül kell  elrendezni, 
melynek  során  ragaszkodni  kell  az 
igazsághoz334,  ám  a  békesség  érde-
kében  fontos,  hogy  meglegyen  a 
készség a megbocsátásra  és a sére-
lem  (az  esetleges  kár)  elszen-
vedé-sére is335.

13.7. Isten igéjével összhangban különb-
séget  teszünk  egyrészt  a  hitben 
gyengébbek  emberi  erőtlenségei, 
megalapozatlan  vélekedései,  bárki-
nek a különféle gyengeségei , eltérő 
szokásai,  másrészt  a  krisztusi  taní-
tással,  példamutatással  ellentétes, 
bűnös  magatartás, életmód, cseleke-
det, tanítás között.336 Előbbi esetben 
egymás szeretetben történő elhordo-
zására van szükség337, míg a második 
esetben a figyelmeztetés,  intés, fed-
dés  felelősségteljes  gyakorlásának 
van helye.338

14. A tanítványság és a bizonyságtétel

14.1. Hisszük,  hogy  minden  valódi 
keresztyén egyben Jézus Krisztus 
tanítványa.339 Hisszük, hogy tanít-
vánnyá  elsősorban  Jézus  vá-
lasz-tása miatt lesz valaki, és nem 
csu-pán a saját elhatározása alap-
ján.340

14.2. Hisszük,  hogy  a  tanítványság 
feltétele a teljes elkötelezettség341 

és  az  önmegtagadás.342 Ezért 
szükséges, hogy a tanítvány Jézus 
Krisztussal  való  viszonyát  min-
den  más  kapcsolata  fölé  ren-
del-je343, hogy önrendelkezési jo-
gát  átadja  Urának344,  és  hogy 



anyagi  javaknál  is  fontosabbnak 
tartsa Megváltóját.345

14.3. Hisszük,  hogy  Jézus  Krisztus 
tanítványai  minél  előrébb  jutnak 
a  tanítványság  területén,  annál 
mélyebben  élik  meg  függőségi 
viszonyukat Urukkal.346

14.4. Hisszük,  hogy  Jézus  Krisztus 
minden tanítványát  arra hívta  el, 
hogy képviselje Őt a világban347, 
hirdesse  az  evangéliumot348,  és 
másokat is az Ő tanítványaivá te-
gyen.349

14.5. Hisszük, hogy a Szent Szellem 
minden  tanítványt  fölhatalmaz  a 
bizonyságtételre350, és képessé tesz 
arra, hogy az örömüzenetről, a szí-
vében  lévő  reménységről  és  az 
életében  naponta  megnyilvánuló 
kegyelemről vallást tegyen.351

14.6. Hisszük, hogy a bizonyságtétel 
akkor kedves Isten és az emberek 
előtt,  ha nem csupán szavakban, 
hanem  velük  összhangban  álló 
szent  életben  és  szeretetből  fa-
kadó cselekedetekben is megnyil-
vánul.352

15. Az imádság

15.1. Hisszük,  hogy  az  imádság  Isten 
akarata, ami az ember Istennel való 
kommunikációjának  és  közös-
ségé-nek  fenntartója  és  elmélyítő-
je.353

15.2. Hisszük,  hogy  az  imádság  által 
magasztalhatjuk  Istent354,  hálát 
adhatunk jóságáért355, eléje tárhatjuk 

kéréseinket356,  megvallhatjuk 
bűneinket357,  és  közbenjárhatunk 
másokért.358

15.3. Hisszük, hogy Isten meghallgatja a 
hitből  fakadó  imákat359,  és  válaszol 
rájuk,  ha azok összhangban vannak 
akaratával.360 

16. A vasárnap és a nyugalomnap

16.1.Hisszük,  hogy  a  vasárnap  Jézus 
Krisztus  feltámadásának361 em-
lék-ünnepe, ezért az apostoli gyüle-
keze-tek  gyakorlatát  követve  ekkor 
ünne-peljük az Úr Jézus feltámadá-
sát. 362 Ezen a napon időnket a gyüle-
kezet  közös  istentiszteletén  való 
részvé-telre,363 közösség gyakorlásá-
ra és a testvéri szeretet ápolására364, 
vala-mint  a  Biblia  tanulmányozásá-
ra365 fordítjuk.

16.2.Hisszük, hogy a szombat (mint a te-
remtés  emlékünnepe)366 Izráelnek 
adott  szövetség  egyik  jele367.  Mivel 
az  egyház  nem azonos  Izráellel,  és 
egy  másik  szövetség  (az  Újszö-

vet-ség) alapján áll, az ehhez tartozó 
szövetségi  jel  a  Szent  Szellem  pe-
csétje.368 Az újszövetségi egyháznak 
szabadsága van arra, hogy mind a te-
remtést,  mind  a  Krisztus  fel-
táma-dása  által  megvalósuló  újjáte-
rem-tést369, a napok megkülönbözte-
tése  nélkül,  minden  nap  vagy  bár-
mely nap megünnepelje.370

16.3.Hisszük,  hogy  Isten  a  nyuga-
lom-napot az ember lelki és testi fel-
üdü-lésére ajándékozta. Ezért ezen a 
na-pon  időnk  legjavát  Krisztussal 
való  kapcsolatunk  elmélyítésére  és 
pihe-nésre371 szenteljük.



17. A házasság, a család és a gyermekek

17.1. Hisszük,  hogy a  házasságot  Isten 
alkotta arra, hogy férfi és nő Isten ál-
tal rendelt szerepüket felvállalva ha-
lálukig  tartó  szeretetben,  hűségben, 
egymás örömére és támogatására él-
jenek együtt,372 és  gyermekeket  ne-
veljenek.373

17.2. Hisszük, hogy Isten akaratának az 
a  házasság  felel  meg  leginkább, 
amely kölcsönös és tiszta vonzalom 
alapján, a Szent Szellem vezetésére 
és  az  Ige  tanácsára  figyelve,  józan 
megfontolással  köt  meg  két  egy-
máshoz illő keresztyén férfi és nő.374

17.4. Hisszük,  hogy  az  egészséges  há-
zasság alapja a függetlenné  válás  a 
szülői kötelék alól,375 elkötelezettség 
a házastárs iránt,376 és szellemi, lelki 
és  szexuális  egység  férj  és  feleség 
között.377

17.5. Hisszük,  hogy a  férj  a  család  Is-
tentől  rendelt  feje  és  felelős  ve-
zetője,378 akinek  Krisztus  példáját 
követve szeretnie és szolgáló módon 
vezetnie kell a rábízottakat, minden-
ben gondoskodva szükségeikről.379

17.6. Hisszük,  hogy  a  feleség  Istentől 
rendelt szerepe a házasságban, hogy 
férjének  segítőtársa  legyen,380 sze-
resse,381 tisztelje  őt,382 és  fogadja  el 
vezetését,383 gyermekeit  szeretettel 
nevelje,384 háztartását  lelkiismerete-
sen vezesse.385

17.7. Hisszük,  hogy a házasságot a ha-
lál  bontja fel,386 ezért  a válás  nincs 
összhangban  Isten  akaratával.387 A 
házasság  egészségének  megőrzése 
miatt  a  megbocsátást,  az  önmegta-
gadást és az áldozatkész szolgálatot 
fontosnak tartjuk.388 Hisszük, hogy a 
keresztyének  nem kezdeményezhet-
nek válást  nem hívő házastársukkal 
kapcsolatban sem.389

17.8. Hisszük,  hogy a  gyermekek Isten 
ajándékai, akikért  elsősorban a szü-
leik  felelősek.390 Hisszük,  hogy  a 
gyermekeket  szeretettel,391 a  nekik 
megfelelő  módon  kell  nevelni,392 

példát  adva,393 tanítva394 és  fegyel-
mezve395 őket,  gondoskodva fizikai, 
lelki  és szellemi szükségeikről  egy-
aránt.396

17.9. Hisszük,  hogy  Isten  a  gyerme-
kektől  azt  várja,  hogy  tiszteljék  és 
szeressék  szüleiket,  valamint  enge-
delmeskedjenek  nekik  addig,  amíg 
önmagukért  felelősséget  vállalni  tu-
dó felnőttekké nem válnak.397

17.10. Hisszük,  hogy  a  család  -mint  a 
gyülekezet és a társadalom legkisebb 
sejtje-  sérthetetlen,  és  ideológiáktól 
függetlenül  az  egyedül  megfelelő 
környezet  a  gyermekek  egészséges 
fejlődéséhez.

18. A világi hatalom és a kormányzat



18.1. Hisszük, hogy a világi hatalom Is-
ten eszköze a társadalmi rend fenn-
tartására és megőrzésére.398 

18.2. Hisszük,  hogy a kormányzat  fela-
data a jó cselekedetek elősegítése és 
elismerése,  valamint  a  gonoszság 
megbüntetése.399 Felelős a nép jólét-
ének, szellemi fejlődésének előmoz-
dításáért,  az  ország  biztonságának 
védelmezéséért, az igazságon alapu-
ló  jogrend  megteremtéséért,  és  az 
egyetemes  emberiség javának mun-
kálásáért.400

18.3. Hisszük,  hogy az  államnak és  az 
egyháznak  el  kell  különülnie  egy-
mástól,401 és  a  kormányzó  hatalom 
felelőssége biztosítani a lelkiismereti 
és  vallásszabadságot  az  ország-
ban.402

18.4. Hisszük,  hogy  mint  keresztyének 
tisztelettel  tartozunk  a  világi  hata-
lomnak,  törvényeit  kötelesek  va-
gyunk megtartani,403 amíg azok nem 
követelnek Isten és az Ige iránti en-
gedetlenséget.404 Fontosnak  látjuk 
imádkozni  a  hatalmat  gyakorlókért, 
hogy feladatukat betöltsék.405

19. A végső dolgok

19.1.  Az ember halál utáni állapota

19.1.1.Hisszük,  hogy az  ember  élete  a 
halállal nem ér véget406, hanem a fi-
zikai  hálál  pillanatában  az  ember 
teste  külön  válik  lelkétől  és  szelle-
métől407,  a test a sírban megsemmi-
sül408,  az  ember pedig Isten  elé áll, 
hogy számot adjon életéről409.

19.1.2.Hisszük, hogy az elhunytak tuda-
tos állapotban várakoznak testük fel-
támadásáig410. 

19.1.3.Hisszük,  hogy  a  várakozás  köz-
benső állapota alatt a hívők az Úrnál 
élvezik a megváltottak vigasztalását 
és örömét411, akik pedig elutasították 
a  Krisztusban  felkínált  kegyelmet, 
Istentől elválasztva szenvednek412.

19.1.4.Hisszük, hogy minden halott fel-
támad413 a  maga  idejében414,  és  az 
örökkévalóságban  a  teljes  ember 
(testileg, lelkileg, szellemileg) élvezi 
az  üdvösséget  Istennel  való  közös-
ségben415, vagy szenved a kárhozat-
ban Istentől örökre elválasztva416.

19.2. Az egyház elragadtatása

19.2.1.Hisszük,  hogy  Jézus  Krisztus  a 
történelem egy meghatározott  pont-
ján  magához  veszi  (elragadtatás)  a 
megtért  és  újjászületett  keresz-
tyé-nekből  felépülő  valódi  egyhá-
zát417.

19.2.2.Hisszük, hogy az elragadtatáskor 
feltámadnak  azok,  akik  Krisztusba 
vetett  hitben  haltak  meg,  az  akkor 
élő hívők teste átváltozik,  és együtt 
találkoznak Urukkal418.

19.2.3.Hisszük, hogy ekkor minden hívő 
leplezetlenül áll majd Krisztus ítélő 
széke  elé,  és  Ő megítéli  életüket  a 
szerint, amit a földön hitből és iránta 
való szeretetből cselekedtek419.

19.2.4.Hisszük, hogy ekkor nem az üd-
vösség és a kárhozat dolgában dönt 
Jézus420,  de  nyilvánvalóvá  válik, 
hogy  azok  a  keresztyének,  akik 
örökkévaló dolgokba fektették életü-
ket,  jutalmat  kapnak,  akik  pedig 
nem,  azok  munkájának  gyümölcse 
elvész421.

19.3. A nagy nyomorúság



19.3.1.Hisszük, hogy Jézus Krisztus má-
sodik  eljövetelét  megelőzi  a  nagy 
nyomorúság  hét  éves  időszaka.  A 
bibliai  kijelentés  szerint  az  em-
beri-ség  eddigi  történelme  során 
soha  nem  tapasztalt  szenvedéseken 
fog keresztül menni422.

19.3.2 Hisszük,  hogy  a  nagy  nyo-
morú-ság  idejére  egy  erős  politikai 
vezető  (Antikrisztus)  hatalma  alatt 
egyesül  a  nyugati  civilizáció423,  je-
lentős ide-ológiai/vallásos segítséget 
kapva az akkor  hatalmon lévő egy-
háztól, ame-lyet a bibliai hittől való 
elszakadás jellemez424.

19.3.3 Hisszük,  hogy  ez  a  vezető  szö-
vetséget  köt  Izráellel425,  és  hoz-
zájá-rul,  hogy  a  zsidóság  felépítse 
újra  a  jeruzsálemi  templomot  és 
helyreál-lítsa  az  ószövetségi  isten-
tiszteleti  rendet426.  Később az Anti-
krisztus  ezt  a  szövetséget  felrúgva 
önmagát imádtatja istenként a temp-
lomban427 egy hamis próféta segítsé-
gével428.

19.3.4 Hisszük, hogy a bibliai kijelentés 
szerint Isten ítéletének sorozatai ráz-
zák meg a földet (természeti és koz-
mikus  katasztrófák,  háborúk,  éhín-
ség, járványok, a bioszféra pusztulá-
sa) iszonyú szenvedéseket hozva, az 
emberiség azonban továbbra sem tér 
meg429.

19.3.5 Hisszük,  hogy  a  nagy  nyo-
morú-ságnak  Jézus  Krisztus  megje-
lenése fog véget vetni, Aki legyőzi, 
és a tűz tavába veti  az antikrisztust 
és a ha--mis prófétát430.

19.4. A milleneum

19.4.1.Hisszük,  hogy  az  elragadtatás 
után,  a  nagy  nyomorúság  hét  éves 
időszakának a végén, Jézus Krisztus 
az egész világ számára látható mó-

don megjelenik dicsőségben és hata-
lommal, egyházával együtt431.

19.4.2.Hisszük, hogy ekkor feltámadnak 
a  nagy  nyomorúság  ideje  alatt  el-
hunyt  mártírok  és  az  ószövetségi 
szentek432,  és  az  Úrral  visszatérő 
megdicsőült  egyházzal  egyesülve 
részt  vesznek  Jézus  Krisztus  ezer 
éves uralmában433. 

19.4.3.Hisszük,  hogy Jézus ekkor  ítéle-
tet  tart  a nagy nyomorúságot  túlélő 
em-beriség felett434.

19.4.4.Hisszük,  hogy  az  ezer  éves  bé-
keország ideje alatt  a sátán megkö-
töztetik,  így  az  emberiség  fels-
zaba-dul a gonosz hatalma alól435.

19.4.5.Hisszük,  hogy  Krisztus  uralma 
alatt  a történelem során eddig soha 
nem tapasztalt  igazságosság436,  sze-
retet  és  béke  lesz437,  a  természet 
megújul438,  az  emberek  életkora 
meghosszabbodik439.

19.4.6.Hisszük,  hogy az ezer év eltelte 
után a sátánt Isten újra szabadon en-
gedi440,  és  ő  egy  végső  nagy  lá-
zadásba sodorja az akkor élő embe-
riséget441. Azonban a Jeruzsálem el-
len vonuló hatalmas hadsereget Isten 
ítélete  megsemmisíti442,  a  sátán  pe-
dig az örök szenvedés helyére vette-
tik443.

19.5. Új ég és új föld

19.5.1. Hisszük, hogy az ezer éves mes-
siási  uralom  végén  minden  halott 
feltámad  és  Isten  ítéletet  tart  fe-
let-tük444. 

19.5.2. Hisszük,  hogy  az  utolsó  ítélet 
után Isten  új  eget  és  földet  teremt, 
ahol igazság és béke uralkodik örök-
kön örökké445.

19.5.3. Hisszük,  hogy  az  újjáteremtett 
világban mint a megváltás  részesei, 
mindenkor  az Úrral leszünk,  és ak-



kor az örökkévaló Isten lesz minden 
mindenekben446.





1  Préd. 3:11 Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Is -
ten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott.  8:17 Úgy láttam, hogy az ember nem képes kiismerni Isten sokféle tettét, azokat a tetteket, 
amik a nap alatt történnek. Az ember ugyan fáradozik azon, hogy kikutassa, mégsem tudja kiismerni. Még ha azt mondja is a bölcs, hogy már tudja, 
akkor sem képes kiismerni. 11:5 Ahogyan nem ismered a szél útját, vagy a csontok formálódását a terhes asszony méhében, éppúgy nem ismered  
Isten munkáját, aki mindent alkotott. Ézs. 45:19 Nem rejtélyesen szóltam a földnek egy sötét helyén. Nem azt mondtam Jákób utódainak, hogy hiá -
bavaló dolgokban keressenek engem. Én, az ÚR, igazat mondok, a valóságot jelentem ki! Ézs. 55:8-9 Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondola-
taim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál,  
és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mt. 11:27 Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem 
ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. Róm. 11:33 Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mi-
lyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! 1Kor. 2:11 Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az ember-
ben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. 2:16 Mert ki ismerte 
meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? 1Tim. 6:16 Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az em-
berek közül senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Ámen.

2  2Tim. 3:16 A teljes Írás Istentől ihletett… 2Pt. 1:20-21 Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyará-
zatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.  2Móz. 
4:12 Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj! 5Móz. 18:18 Prófétát támasztok nekik atyjukfiai közül, olyant, 
mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. Jn. 12:49-50 Mert én nem magamtól szóltam, hanem 
aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet.  
Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem.” 2Sám. 23:1-2 Ezek voltak Dávid utolsó szavai: Így szól Dávid, Isai fia, így 
szól a magasra emelt férfi, Jákób Istenének felkentje, Izráel énekeinek kedveltje: Az ÚR lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen.  Jer. 1:9  
Azután kinyújtotta kezét az ÚR, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az ÚR: Én most a szádba adom igéimet!  1Thessz. 2:13 Ezért mi is 
szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Is -
ten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek.

3  2Tim. 3:16 A teljes Írás Istentől ihletett… 1Pt. 1:10-11 Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétál-
tak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő Lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedé-
sekről, és az ezeket követő dicsőségről. 2Pt. 1:21 mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak 
meg az Istentől küldött emberek. Mt. 4:4 Ő így válaszolt: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájá-
ból származik.”  

Indirekt bizonyítékok: 2Pt. 3:15-16 A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek - a 
neki adott bölcsesség szerint - szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és  
az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. (Megjegyzés: A 2Pt. 3:15-16 azért rendkívül fontos helye az Úsz-nek, mert Pé-
ter apostol Pál apostol leveleit az írások közé sorolja. Az „írások” kifejezés a Bibliában mindig az Istentől ihletett könyvekre vonatkozik.)  1Tim. 
5:18 Mert azt mondja az Írás: „Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját”, és „Méltó a munkás a maga bérére”. ( Megjegyzés: Az 1Tim. 5:18 jelentősé-
ge abban áll, hogy Pál apostol egy ószövetségi és egy újszövetségi idézetre egyaránt a Szentírásnak fenntartott „Írás” kifejezéssel utal. Az ószövet-
ségi részlet az 5Móz. 25:4-ből való, az újszövetségi részlet pedig a Lk. 10:7-ből. Lukács írása és a 1Tim. levél között mindössze 5-6 év van, de Pál 
már is úgy tekinti Lukács evangéliumát, mint ami az „Írás”=Biblia része.)

4  Zsid. 1:1 Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk. 8:5-7 
Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak,  ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. 
Mert így szólt: „Vigyázz, mindent aszerint a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked.” Most azonban a mi főpapunk annyival 
különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az első hibát-
lan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak. 10:1 Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valósá-
gos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajáruló -
kat. Ef. 3:4-5 Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismertté az embe-
rek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által…

(Egyéb bizonyítékok: A kinyilatkoztatás fokozatosságára legjobb példák, a Megváltónkkal kapcsolatos próféciák kibontakozása. Ahogy az embe -
riség haladt előre a történelem során, fokozatosan egyre több részletet tárt elénk Isten a Megváltó személyével kapcsolatban. Álljon itt néhány példa 
a teljesség igénye nélkül! Az első ígéret 1Móz. 3:15; utána időrendben: i.e. 1000 árulójáról – Zsolt. 40:10 vö. Mk. 14:10; ruháira sorsot vetnek – 
Zsolt. 29:19 vö. Jn. 19:23-24; feltámadásáról Zsolt. 16:10 vö. ApCs. 3:15 és az evangéliumok;  i.e. 700 születésének helye – Mik. 5:2 vö. Mt. 2:1; 
szűztől való születése – Ézs. 7:14 vö. Mt. 1:18; megfeszítése bűnözők között – Ézs. 53:3 vö. Mt. 27:38; átszegezik kezét és lábát – Ézs. 53:12 vö.  
Jn. 20:27;  gazdagok sírjában temetik el – Ézs. 53:9 vö. Mt. 27:57; i.e. 500 jeruzsálemi bevonulása – Zak. 9:9 vö. Jn. 12:12-14; az árulójának adott 
vérdíj – Zak. 11:12-13 vö. Mt. 26:14-16 és 27:3-10, stb.)

5  Jel. 22:18-19 Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a prófécia eme könyvének beszédeit hallja: Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat  
a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben; ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályré -
szét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben.

6  Zsid. 1:2-3 …ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének  
a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség  
jobbjára ült.

7  Jn. 1:1-3 és 14 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi  
sem lett, ami létrejött. … Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel  
és igazsággal.

8  1 Tim. 3:16 És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben … (Károly fordítás) Kol. 1:19 Mert tetszett az 
egész Teljességnek, hogy benne lakjék, 2:9 Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg.

9  Jn. 20:30-31 Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, 
hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.

10  Jn. 1:9-13 Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ 
nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé le-
gyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. 5:39-40 Ti azért kutat-
játok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jön -
ni, hogy életetek legyen. 

11  ApCs. 20:32 Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között.  
Kol. 2:6-7 Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a  
hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. 2Tim. 3:14-15 De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyo-
sodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba  
vetett hit által. 1Pt. 1:25 és 2:2 az Úr beszéde megmarad örökké”. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. … mint újszülött csecsemők a 
hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre;



12  2Tim. 3:16 A teljes Írás Istentől ihletett…
13  Mt. 5:18 Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be 

nem teljesedik. (Megjegyzés: Jézus itt az írás legkisebb, legjelentéktelenebbnek látszó elemeit említi. Ezzel kihangsúlyozza, hogy a Szentírás legap -
róbb részletei is Istentől ihletettetek. Az ióta: a görög ábécé legkisebb betűje.)

14  2Tim. 3:16 A teljes Írás Istentől ihletett… 1Pt. 1:10-11 Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétál-
tak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő Lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedé-
sekről, és az ezeket követő dicsőségről. 2Pt. 1:21 mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak 
meg az Istentől küldött emberek.

15  1Pt. 1:10-11 Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen idő-
ről tett kijelentést a Krisztus bennük levő Lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről, és az ezeket követő dicsőségről. 
2Pt. 1:21 mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. 2Sám. 
23:1-2 Ezek voltak Dávid utolsó szavai: Így szól Dávid, Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákób Istenének felkentje, Izráel énekeinek kedvelt -
je: Az ÚR lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen. Jn. 16:13-14 amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; 
mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyém -
ből merít, és azt jelenti ki nektek. ApCs. 1:16 „Atyámfiai, férfiak! Be kellett teljesednie az Írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dá-
vid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust;

16  Ézs. 30:8 Most pedig menj, és írd föl jelenlétükben egy táblára, jegyezd föl egy könyvbe, hogy megmaradjon mindvégig örökre szóló okmányként!  
40:8 Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.

17  Zsolt. 19:8 Az ÚR törvénye tökéletes… 19:9 Az ÚR rendelkezései helyesek… 19:10 Az ÚR döntései igazak, mindenben igazságosak… Péld. 
30.5-6 Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzá menekülőknek. Ne tégy hozzá szavaihoz semmit, mert megcáfol, és hazugságban maradsz!  
Jn. 17:17 Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. Jn. 21:24 Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk,  
hogy igaz az ő bizonyságtétele.

Még két fontos bizonyíték a sok közül: A Mt. 22:23-33 fontos szakasz a bizonyítékok között. Jézust a Szadduceus párt hívei -akik nem hittek a 
feltámadásban- vitában le akarják győzni. A köztük zajló párbeszédből világos, hogy az Úr Jézus elfogadta a Szentírás tévedhetetlenségét a legki-
sebb részletekben is. A 22:31-32-ben Jézus így válaszol: „A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek: Én vagyok  
Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene? Az Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké.”  Ez a válasz a 2Móz. 3:6-ra épül: „Én vagyok atyád-
nak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene.” Az Úr Jézus a héber szövegben található jelen időre építi a válaszát. Nem az áll az Írás -
ban, hogy „voltam”, hanem „vagyok”. Milyen fontos következtetéseket vonhatunk le mindebből? (1) Az Úr Jézus történelmileg hitelesnek is-
meri el Mózes elhívásának történetét.; (2) Az erről való beszámolót Isten Igéjének tekinti (vö. 29.v. „Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írá-
sokat, sem az Isten hatalmát.”);  (3) Jézus még az eredeti szöveg nyelvtani részleteit is megbízhatónak és perdöntő bizonyítéknak tartja. Egy másik 
hasonló bizonyítékot találhatunk a Mt. 22:41-46-ban. Itt a  Zsolt. 110:1 alapján, egy birtokos névmásra építi fel Jézus a mondanivalóját:  „Így 
szól az Úr az én uramhoz…”  Következtetés: Jézus annyira megbízhatónak tartotta a Szentírást, hogy apró nyelvtani részleteknek nagy jelentőséget  
tulajdonított érvelései során. 

18  Zsolt. 19:8 Az ÚR törvénye tökéletes… 119:86 Minden parancsolatod igaz… 119:96 Látom, hogy vége lesz mindennek, ami megvan, de a te pa-
rancsolatod végtelen.  119:130 Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket.  119:137-138 Igaz vagy, URam, és helyesek 
döntéseid. Elrendelt intelmeid igazak, és igen megbízhatók.  119:142 Igazságod örökké igaz, és törvényed maradandó.  119:144 Intelmeid örökké 
igazak… 119:160 Igéd tartalma maradandó, és minden igaz döntésed örökre szól.

19  Ézs. 45:19 Nem rejtélyesen szóltam a földnek egy sötét helyén. Nem azt mondtam Jákób utódainak, hogy hiábavaló dolgokban keressenek engem.  
Én, az ÚR, igazat mondok, a valóságot jelentem ki! 48:16 Jöjjetek ide hozzám, halljátok meg ezt! Régen sem beszéltem rejtélyesen, amióta ez törté -
nik, jelen vagyok. Most pedig az én Uram, az ÚR elküldött engem és lelkét adta nekem.

20  Lásd a 17. Lábjegyzet második felét.
21  Ez azért lehetséges, amit az 1.2.5. pont kimond a Szentírás belső következetességéről. Lásd ott!
22  Préd. 10:10 A helyesen alkalmazott bölcsesség a hasznos!
23  Zsolt. 119:66 Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam parancsolataidat .Jer. 8:8-9 Hogyan mondhatjátok: Bölcsek va-

gyunk, nálunk van az ÚR tanítása! Hiszen hazugsággá tette ezt az írástudók hazug tolla! Szégyent vallottak a bölcsek, megijedtek, zavarba jöttek.  
Mit is ér a bölcsességük, ha megvetették az ÚR igéjét? Lk. 24:25 Akkor ő így szólt hozzájuk: „Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mind-
azt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! Jn. 2:22 Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és  
hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Jn. 5:46 Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt ő.

24  Jn. 16:12-15 „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet tite -
ket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicső -
íteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki  
nektek.”

25  2Kor. 3:6 Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig meg-
elevenít.

26  Mt. 22:29 „Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát.”
27  2Tim. 3:15 gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.
28  Jn. 12:47-48 Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot,  

hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el  
őt az utolsó napon.

29  2Tim. 3:16-17 A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen 
az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Zsid. 4:12-13 Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és 
a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt  
mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.

30  Mt. 15:3 Ő így válaszolt nekik: „Ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományotokért az Isten parancsolatát? ApCs. 17:11 Ezek nemesebb lelkűek 
voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok.  
2Thessz. 2:15 Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár leve -
lünkből tanultatok. 3:14 Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levélbeni intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak: ne tartsatok vele kap-
csolatot, hogy megszégyenüljön.

31  Lásd a 29. és 30. lábjegyzeteket.
32  5Móz. 4:35 Azért láthattad meg ezeket, hogy megtudd: az ÚR az Isten, és nincs más rajta kívül. 4:39 Tudd meg azért ma, és szívleld meg: az ÚR 

az Isten fenn a mennyben és lenn a földön, nincs más! 6:4 Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR! 32:39 Lássátok be, hogy csak 
én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül! Én adok halált s életet, összezúzok és gyógyítok, nincs ki megmentsen kezemből. Ézs. 45:5, 6 és 22  Én va-



gyok az ÚR, nincs más, nincs isten rajtam kívül! … Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy nincs más rajtam kívül, én vagyok az ÚR, 
nincs más! … Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más! Mk. 12:29 Jézus így válaszolt: „A leg-
főbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr. Róm. 3:30 mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig  
hit által. 1Kor. 8:4 Ami tehát a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. 1Tim. 2:5 
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

33  Jer. 10:10 De az ÚR az igaz Isten, élő Isten, örökkévaló Király! Mt. 16:16 Simon Péter megszólalt, és így felelt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten 
Fia.”  2Kor. 3:3 Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lel -
kével van felírva; és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. 2Kor. 6:16 Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten 
temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta: „Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Zsid. 10:31 Félelmetes do-
log az élő Isten kezébe esni. Jel. 7:2 Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt

34  3Móz. 11:44-45 Mert én, az ÚR vagyok a ti Istenetek, mutassátok hát meg, hogy szentek vagytok! Legyetek szentek, mert én szent vagyok! Ne te-
gyétek magatokat tisztátalanná semmiféle csúszómászó állattal, amely a földön mászik. Mert én vagyok az ÚR, aki fölhoztalak benneteket Egyip-
tom országából, hogy a ti Istenetek legyek. Legyetek azért szentek, mert én szent vagyok!  19:2 Szólj Izráel fiainak egész közösségéhez, és ezt 
mondd nekik: Szentek legyetek, mert én, az ÚR, a ti Istenetek, szent vagyok. Józs. 24:19 Akkor Józsué ezt mondta a népnek: Nem tudjátok ti szol-
gálni az URat, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő, nem tűri el hitszegéseiteket és vétkeiteket! 1Pt. 1:15-16 mivel ő, a Szent hívott el titeket - 
magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint meg van írva: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.”

35  5Móz. 32:3-4 Bizony, az ÚR nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket! Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos. Zsolt. 4:2 Hall-
gass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! 116:5 Kegyelmes és igazságos az ÚR, irgalmas a mi Istenünk. Dán. 4:34 Most azért én, Nebukad-
neccar, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei Királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevé -
lyen élnek. Jn. 17:25 Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. Jel. 15:4 
ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyil-
vánvalóvá lettek igazságos ítéleteid” 16:5 És hallottam, hogy a vizek angyala így szólt: „Igazságos vagy te, a Szent, aki vagy, és aki voltál, hogy így  
ítéltél…

36  Zsolt. 29:10 Az ÚR trónol az áradat fölött, ott trónol az ÚR, az örökkévaló király. 90:2 Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, 
öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten! 93:2 Szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Ézs. 40:28 Hát nem tudod, vagy nem hallot-
tad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Jer. 10:10 De az ÚR az 
igaz Isten, élő Isten, örökkévaló Király! 1Tim. 6:16 Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek kö-
zül senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Ámen. Jel. 4:8 A négy élőlény, amelynek egyenként hat szárnya volt, 
körös-körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül, éjjel és nappal ezt mondta: „Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki  
van, és aki eljövendő!”

37  5Móz. 32:4 Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos.  2Sám. 22:31 Az Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz.  Mt. 5:48 Ti 
azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.”

38  2Móz. 20:4-5 Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben van -
nak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és  
negyedízig, ha gyűlölnek engem. 34:14 Nem szabad leborulnod más isten előtt, mert az ÚR, akinek Féltőn-szerető a neve, féltőn szerető Isten. Józs. 
24:19 Akkor Józsué ezt mondta a népnek: Nem tudjátok ti szolgálni az URat, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő, nem tűri el hitszegéseiteket  
és vétkeiteket! Jer. 31:3 A messzeségben is megjelent az ÚR: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Jn. 3:16 Mert úgy 
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 1Jn. 4:8-10 …aki pedig nem sze-
ret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a vi -
lágba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldo -
zatul bűneinkért.

39  Zsolt. 25:7 Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, URam! 145:17 Az ÚRnak minden útja 
igaz, és minden tette jóságos. Lk. 6:35 Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz 
akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Róm. 2:4 Vagy megveted jóságának, elnézésének 
és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Tit. 3:4-5 De amikor megjelent a mi üdvö-
zítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és meg -
újító fürdője a Szent Szellem által 1Pt. 2:1-3 Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, 
mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre; mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr.

40  2Móz. 34:6 Elvonult előtte az ÚR, és így mondta azt ki: Az ÚR, az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!  
5Móz. 4:30-31 Ha nyomorúságban leszel, és utolérnek mindezek a dolgok, de végül megtérsz Istenedhez, az ÚRhoz, és hallgatsz a szavára, akkor  
mivel irgalmas Isten az ÚR, a te Istened, nem hagy cserben, és nem hagy elpusztulni. 2Krón. 30:9 Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti Istenetek, az 
ÚR, nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá. Neh. 9:17b De te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelmed és nagy a szere -
teted, ezért nem hagytad el őket. Zsolt. 78:38 Pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt, nem akar elpusztítani, sőt sokszor visszafojtja haragját, nem en-
gedi, hogy egészen fellobbanjon indulata. 103:8-14 Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart 
haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a  
szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan  
irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Jóel 2:13 Szíveteket szaggassátok meg, ne a ru-
hátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az ÚRhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet  
hoz is. Lk. 6:36 Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.” Jak. 5:11 …mert igen irgalmas és könyörületes az Úr.

41  1Móz. 32:10-11 Jákób azután ezt mondta: Ó atyámnak, Ábrahámnak Istene és atyámnak, Izsáknak Istene, URam, aki ezt mondtad nekem: Térj  
vissza hazádba, rokonságod közé, és jót teszek veled! Méltatlan vagyok minden hűséges és igaz tettedre, amit szolgáddal cselekedtél. 5Móz. 32:4 
Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő. 2Sám. 22:26 A hűségeshez hűséges vagy, a feddhetetlen emberhez feddhetetlen vagy.  Zsolt. 86:15 
Pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged. 89:34 De szeretetemet nem vonom meg tőle, és 
nem csalom meg, mert hűséges vagyok. 1Kor. 10:13 Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket 
erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni. 2Thessz. 3:3 De hűséges az Úr, 
aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. 1Jn. 1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden  
gonoszságtól.

42  Péld. 2:6 Csak az ÚR ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. Dán. 2:21 Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyo-
kat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak. Róm. 11:33-34 Ó, Isten gazdagságának, böl-
csességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan „ki értette meg az Úr  
szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává?16:27 Az egyedül bölcs Istené a dicsőség…

43  1Sám. 2:3 Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó! Hiszen mindentudó Isten az ÚR, és a tetteket Ő méri le.  
Zsolt. 139:1-4, 12 URam, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel 
tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, URam. …  a sötétség nem lenne  
elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. 1Kor. 4:5 Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, 



míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a di -
cséretet. 1Jn. 3:19-20 És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és min -
dent tud.

44  1Móz. 17:1 Amikor Abrám kilencvenkilenc éves volt, megjelent Abrámnak az ÚR, és ezt mondta neki: Én vagyok a mindenható Isten. Járj énelőt -
tem, és légy feddhetetlen! 18:14 Van-e valami lehetetlen az ÚR számára? 35:11 Majd ezt mondta neki Isten: Én vagyok a mindenható Isten! Jer. 
32:17 Ó, Uram, URam! Te alkottad az eget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem lehetetlen. Lk. 1:37 az Istennek 
semmi sem lehetetlen.”

45  Zsolt. 139:7-12 Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott  
vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel  
a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság: a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig 
olyan, mint a világosság. Jer. 23:24 El tud-e rejtőzni valaki olyan helyre, ahol nem látom? - így szól az ÚR. Nem én töltöm-e be az eget és a földet? 
- így szól az ÚR.

46  Isten transzcendens = a tér-idő világtól független. 1Kir. 8:27 De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhat-
nak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem! (vö. 2Krón. 2:5, 6:18), ApCs. 7:48-50 A Magasságos azonban nem emberkéz alkotása-
iban lakik, ahogyan a próféta mondja: menny az én királyi trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Miféle házat építhetnél nekem - mondja az Úr;  
vagy hol van az én nyugalmam helye? Nem az én kezem alkotta-e mindezt? 1Tim. 6:16 Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen vilá-
gosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Ámen.

47  Szuverén = teljesen szabadon, korlátok nélkül gyakorolja uralmát. Zsolt. 135:6 Amit csak akar az ÚR, megteszi az égen és a földön és a mélységes 
tengerekben. Dán. 4:31-32 Amikor eltelt ez az idő, én, Nebukadneccar, föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a Felségest, dicsőí-
tettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld minden lakóját  
semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki: mit csi -
nálsz? Jer. 18:6 Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izráel háza, mint ez a fazekas? Így szól az ÚR: Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izráel 
háza, mint az agyag a fazekas kezében. Róm. 9:20 Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás:  
„Miért formáltál engem ilyenre?”

48  2Móz. 33:19-20 Az ÚR így felelt: Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az ÚR nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek,  
és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod - mondta -, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Jn. 1:18 
Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. 1Tim. 1:17 Az örökkévalóság királyának pedig, a halha-
tatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen.

49  Jn. 4:24 Az Isten Lélek (Szellem), és akik imádják őt, azoknak lélekben (szellemben) és igazságban kell imádniuk.”
50 50 1Móz. 1:1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. (Olvasd el az 1. és 2. fejezetet végig.) 1:27 Megteremtette Isten az embert a maga 

képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. (vö. Mt 19:4) Zsolt. 104:24 Milyen nagy alkotásaidnak száma, URam! Vala-
mennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. 146:5-6 Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az ÚRban van a re-
ménysége, aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van; ő meg is tart hűségesen mindenkor. Ézs. 40:26 és 28 Tekintsetek 
föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott levőket? Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes,  
hogy egy sem mert hiányozni. … Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és  
nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. 45:7-8 és 18 Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek 
bajt, én, az ÚR, cselekszem mindezt. Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot,  
sarjadjon igazság is vele! Én, az ÚR, teremtettem mindezt. … Ezt mondja az ÚR, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki a földet formálta, alkotta és 
megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta: Én vagyok az ÚR, nincs más!  Jer. 10:12 Az ÚR ereje alkotta a földet, az 
ő bölcsessége szilárdította meg a világot, az ő értelme feszítette ki az eget. ApCs. 4:24 Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel fel-
emelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak: „Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van 14:15  Mi is hozzátok 
hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette  
az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Zsid. 11:3 Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem látha-
tókból állt elő a látható. Róm. 1:19-21 és 25 Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. 
Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható.  
Ennélfogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolko -
dásukban, és értetlen szívük elsötétedett. … Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő  
helyett, aki áldott mindörökké. Ámen. Jel. 4:11 „Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te te-
remtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett” Zsid. 1:2 ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett  
mindennek, aki által a világot teremtette. Kol. 1:16 Mert benne (Krisztusban) teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatla-
nok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett.

51  ApCs. 17:25 nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből; hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Zsolt. 
104:10-15 és 27-29 Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak 
csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyü-
mölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből, és bort, ami  
felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. … Mindezek arra várnak, hogy idejében adj  
nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jóllaknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak,  
és ismét porrá lesznek. 145:15-16 Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. Kinyitod kezedet, és kielégítesz minden élőlényt  
kegyelmesen. Mt. 6:25-34 „Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkod-
jatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és  
mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak  
egy arasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de  
mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van,  
és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?” „Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? 
- vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van  
minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a 
holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.”

52  Zsolt. 93:1 Uralkodik az ÚR! Fenségbe öltözött, felöltözött az ÚR, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog. 96:10 Mondjátok el a né-
peknek, hogy uralkodik az ÚR! Bizony, szilárdan áll a világ, nem inog. Igazságosan ítéli a népeket. 103:19 Az ÚR a mennyben állította fel trónját, 
királyi hatalmával mindenen uralkodik.

53  Zsolt. 47:8-9 Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket! Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten. Jer. 10:10 De az ÚR az 
igaz Isten, élő Isten, örökkévaló Király! Háborgásától megrendül a föld, nem bírják el bosszús haragját a népek. Dán. 3:33 Mily nagyok az ő jelei, 
mily hatalmasak csodái! Az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre!

54  ApCs. 17:24 Az Isten, … aki mennynek és földnek Ura… Ezsd. 5:11 Ők azonban ilyen szavakkal feleltek nekünk: Mi a menny és föld Istenének a 
szolgái vagyunk… Zsolt. 89:12 Tied a menny, tied a föld is, te hoztad létre a földkerekséget és azt, ami betölti.  Ézs. 66:1 Ezt mondja az ÚR: A 



menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Dán. 4:32 A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével  
és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki: mit csinálsz? Mt. 11:25 Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt 
mondta: „Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura…

55  5Móz. 5:8-9 Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben van -
nak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Zsolt. 95:6 Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, es-
sünk térdre alkotónk, az ÚR előtt! Mt. 4:10 Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és  
csak neki szolgálj!”

56  Zsolt. 13:6 Mert én hűségedben bízom, szívből ujjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az ÚRnak, mert jót tett velem. 25:2 Benned bízom, Istenem, 
ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim! 56:5 Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?! 
Péld. 29:25 Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az ÚRban bízik, az oltalmat talál. Ézs. 12:2 Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem 
rettegek, mert erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem. Jer. 17:5 és 7 Ezt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erő-
re támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul szíve! … De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, akinek az ÚR a bizodalma.

57  1Sám. 15:22-23 Akkor ezt mondta Sámuel: Talán ugyanúgy tetszik az ÚRnak az égő- és a véresáldozat, mint az engedelmesség az ÚR szava iránt?  
Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél! Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellen -
szegülés, mint a bálványimádás. Mivel te megvetetted az ÚR igéjét, ő meg elvetett téged, és nem leszel király! Ézs. 1:19 Ha készségesen hallgattok 
rám, élhettek az ország javaival. ApCs. 5:29 Péter és az apostolok így válaszoltak: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. 
2Kor. 10:5 … foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre… Zsid. 12:9 Azután: testi apáink fenyítettek minket, és tisztelet-
ben tartottuk őket, nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, hogy éljünk?

58  5Móz. 6:5 Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! 10:12 Most pedig Izráel, mit kíván tőled Istened, 
az ÚR? Csak azt, hogy Istenedet, az URat féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az URat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes  
lelkedből. 30:20 Szeresd az URat, a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz, és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, 
amelyet Istened, az ÚR esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. Mt. 22:37-39 Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te 
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat,  
mint magadat.

59  Jób. 36:26 Milyen magasztos az Isten! De nem ismerhetjük meg, éveinek száma kifürkészhetetlen. Zsolt. 145:3 Nagy az ÚR, méltó, hogy dicsér-
jék, nagysága felfoghatatlan. Róm. 11:33 Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei,  
és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! 1Kor. 2:11 Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, 
amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. 2:16 Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt 
kioktathatná? 

60  5Móz. 29:28 A titkok az ÚRéi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek a tör-
vénynek minden igéjét. 

61  Zsolt. 19:2-7 Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. 
Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint  
vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől  
semmi. Róm. 1:18-21 Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik go -
noszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra.  
Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható.  
Ennélfogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolko -
dásukban, és értetlen szívük elsötétedett.

62  Zsolt. 110:5-6 Az Úr van jobbodon: királyokat zúz össze haragja napján. Ítéletet tart a népek fölött, mindenfelé holttestek lesznek, összezúzza sok 
ország fejét. Ézs. 41:1-4 Hallgassatok rám, szigetek! Újuljon meg a nemzetek ereje! Jöjjenek ide, azután beszéljenek, szálljunk perbe egymással! Ki 
indította el napkeletről azt, akinek lépteit győzelem kíséri? Ki adja hatalmába a népeket, hogy királyokat tiporjon le? Porrá zúzza őket fegyvere, íja  
előtt szétszóródnak, mint a polyva. Üldözi őket, háborítatlanul nyomul előre, lába is alig éri az ösvényt. Ki tette, ki vitte véghez ezt? Ki hozta létre  
kezdettől fogva a nemzedékeket? Én, az ÚR, vagyok az első, és én mindvégig ugyanaz vagyok. Dán. 2:21 Ő szabja meg a különböző időket és al-
kalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. (Megjegyzés: Hogy Isten a történelem Ura, azt azok a már beteljesedett bibliai próféciák is 
igazolják, melyek mellett a történelem tanúskodik.)

63  Róm. 2:14-16 Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a  
törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és  
egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd, azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait az én  
evangéliumom szerint Krisztus Jézus által.

64  1Sám. 3:21 Az ÚR még többször is megjelent Silóban azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az ÚR igéje által. Zsolt. 147:19 Kijelen-
tette igéjét Jákóbnak, rendelkezését és törvényeit Izráelnek. 2Pt. 1:20-21 Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered ön-
kényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött  
emberek. Ef. 1:17 … a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismer -
jétek őt… Zsid. 1:1 Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által

65  Jn. 1:18 Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. 14:6-9 Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, 
az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek  
őt, és látjátok őt.” Fülöp így szólt hozzá: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!” Jézus erre ezt mondta: „Annyi ideje veletek va-
gyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Jn. 17:3 Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Is-
tent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. 

66  Lásd az 32. lábjegyzetet!
67  Mt. 3:16-17 Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájá -

ban aláereszkedik, és őreá száll. És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” 28:19-19 Menjetek el tehát, te-
gyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt,  
amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”  2Kor. 13:13 Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten 
szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal!

68  Az „első” kifejezés nem kronologikus értelmű, nem azt fejezi ki, hogy az Atya időben megelőzi a Fiút és a Szent Szellemet, mert Isten az időtől  
függetlenül létezik, ezért vele kapcsolatban nincs értelme ilyen kategóriákban gondolkodni. Az „első” kifejezés azt jelenti, hogy Ő domináns, Ő az  
indítója a Szentháromság munkájának. Az Atya küldi a Fiút, és az Atya és a Fiú együtt küldi a Szent Szellemet. (lásd még az 83. Lábjegyzetet és a 
120 . Lábjegyzetet)   

69  Lásd az 50. lábjegyzet. Ézs. 44:6 Ezt mondja az ÚR, Izráel királya és megváltója, a Seregek URa: Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül  
nincs isten 48:12 Hallgass rám, Jákób! Izráel, akit elhívtam! Én vagyok az első, az utolsó is én vagyok! Jel. 21:6 És ezt mondta nekem: „Megtör-
tént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. 1Kor. 15:28 Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a Fiú is aláveti ma-
gát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben.



70  Lásd a 51. lábjegyzetet!
71  Lásd a 52. lábjegyzetet!
72  Zsid. 11:3 Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.
73  Mt 11:25-27 Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: „Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és ér -

telmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút,  
csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. Lásd a 65. lábjegyzetet!

74  Jn. 1:18 Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.  1Jn. 4:9 Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, 
hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Kol. 1:15-17 és 19 Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény 
közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár  
hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt 

mindennél, és minden őbenne áll fenn. … Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék. (Megjegyzés: Az „elsőszülött” /prótotokos/ kife-
jezés Jézus Krisztus méltóságát emeli ki. Az elsőszülöttségi jog mindenki fölé emelte annak viselőjét. A Biblia gondolkodásmódja szerint két nagy 
kategóriába tartozik minden létező: a Teremtő és teremtmény kategóriájába. Jézus Krisztus felette áll a teremtett mindenségnek, Őt nem lehet oda 
sorolni, mert mint elsőszülött uralkodik mindenek felett. Ő előbb volt mindennél /17.v./, Ő teremtett mindent /16.v./, Ő a fenntartója mindennek /
17.v./, és benne nyerte el az értelmét minden létező.) Jn. 1:18 Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette 
ki őt.

75  Jn. 1:1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. (Megjegyzés:  Ezen a helyen három dolgot világosan állít a Biblia: (1)  
Jézus létezése időtlen. A „kezdetben” kifejezést követő „lenni” létige az eredeti görög szövegben folyamatos múltidőben van /imperfektum/, ami a 
szakadatlan létezés kifejezője. Ezzel a Biblia azt fejezi ki, hogy a teremtés kezdetét megelőző múltban már folyamatosan létezett az Ige, aki testté  
lett /vö. 1:14/, akit a názáreti Jézus néven ismer a világ. (2) Tanítja az Atya és a Fiú örök közösségét  – „az Ige Istennél volt”.  (3) Határozottan állít-
ja Jézus Istenségét – „Isten volt az Ige”) 17:5 és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te-
nálad, mielőtt még a világ lett.” Jel. 1:17 Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: „Ne félj, én vagyok az 
első és az utolsó… (Megjegyzés: Az „első és utolsó” kifejezés az Ószövetségben egyedül Isten méltóságjelzője. vö. Ézs. 44:6, 48:12)  Jel. 22:13, 
16 Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég”. … Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen  
nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag”.

76  Ézs. 10:17 Izráel Világossága lesz a tűz, és Szentje a láng, amely elégeti és megemészti benne egyetlen napon a tövist és a gazt. Jn. 8:12 Jézus is-
mét megszólalt, és ezt mondta nekik: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”

77  Jn. 1:1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 20:26-29 Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is 
velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: „Békesség néktek!” Azután így szólt Tamáshoz: „Nyújtsd ide az uj-
jadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő.” Tamás pedig így felelt: „Én Uram, és 
én Istenem!” Jézus így szólt hozzá: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.” Róm. 9:5 Krisztus … aki Isten mindenek fe-
lett: áldott legyen mindörökké. Ámen. 1Jn. 5:20 De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és  
ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.

78  Jn. 10:30 Én és az Atya egy vagyunk.” 14:9 Jézus erre ezt mondta: „Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem 
lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát?  17:5 és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel,  
amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett.”

79  Kol. 1:15 Ő a láthatatlan Isten képe…
80  Zsid. 1:3 Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől  

megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.
81  Kol. 2:9 Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg
82  Mt. 11:27 Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú 

akarja kijelenteni.
83  Kol. 1:16 Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek,  

akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett.
84  Zsid. 1:3 Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől  

megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.
85  Jn. 8:42 Jézus így szólt hozzájuk: „Ha az Isten volna a ti Atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök; nem magamtól 

jöttem, hanem ő küldött el engem. Gal. 4:4 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született 1Jn. 4:14 És mi láttuk, és 
mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül.

86  Jn. 1:14 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. 1 
Tim. 3:16 És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben (Károly)

87  Jézus Krisztus emberi természete: A Biblia ezt számtalan helyen világosan tanítja. Jézus Emberfiának nevezte önmagát – Mk. 14:61-62. Jézus 
-mint ember- ismerte az éhséget (Mt. 4:2), a szomjúságot (Jn. 19:28), a fáradtságot (Jn. 4:6), az örömet (Lk. 20:21), a sírást és gyászt (Jn. 11:33-36),  
a szeretetet és a szánalmat (Mt. 9:36), fizaki szenvedést (Mk. 15:15), a megaláztatást (Mk. 15:16-19), átélte a halálfélelmet (Mk. 14:32-42) és hoz -
zánk hasonló módon kísértést szenvedett (Mk. 1:12-13), de soha nem vétkezett (Zsid. 4:14-16). A Biblia, Jézus valóságos emberi természetének  
olyan nagy jelentőséget tulajdonít, hogy minden ezzel összhangban álló tanítást a Szent Szellemtől származónak mond, és minden ettől eltérő felfo -
gást azt Antikrisztustól származónak mutat be – 1Jn. 4:1-3. Jézus Krisztus isteni természete: Lásd 74-78 lábjegyzeteket!   

88  Ez azt jelenti, hogy mindkét természethez tartozó tulajdonságok (isteni és emberi) egy személyben találhatók meg. A Szentírás ezt világosan tanítja, 
ezért az egyháznak elsősorban nem az a dolga, hogy ezt megmagyarázza, hanem, hogy hittel elfogadja, és bizonyságot tegyen róla.

89  Fil. 2:6-7 mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel,  
emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult;

90  Lk. 1:31 és 34-35 Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak… Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én 
férfit nem ismerek?” Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szent -
nek nevezik majd, Isten Fiának. Mt. 1:20 Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta:  
„József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.

91  Lk. 2:4-7 Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségé -
ből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és  
megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Gal. 4:4 De amikor eljött az idő teljessége, 
Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve,



92  Lk. 1:26-27 és 34 A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából 
származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve… Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én 
férfit nem ismerek?”

93

 Lásd 87. Lábjegyzetet!
94  Zsid. 2:17-18 Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesz-

telést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. 4:14-16 Mivel tehát nagy főpapunk 
van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlensége-
inken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy  
irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

95  Fil. 2:6-8 mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel,  
emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalá-
lig. Mt. 11:29 Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketek -
nek.

96  Fil. 2:8 megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.
97  2Kor. 5:21 Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.
98  Ézs. 53:5 Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán  

gyógyultunk meg. Lk. 1:68-69 „Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk  
szolgájának, Dávidnak házából, Jn. 1:29 Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!  
1Pt. 2:24 Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.  
3:18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de  
megeleveníttetett Lélek szerint.

99  Róm. 5:6 Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Zsid. 9:11-12 Krisztus pedig, mint a jö-
vendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bi -
kák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett.  10:11-14 Minden pap naponként 
szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldoza -
tot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre  
tökéletessé tette a megszentelteket.

100 Jn. 1:16-17 Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igaz-
ság Jézus Krisztus által jelent meg. Róm. 6:23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi  
Urunkban. 5:15 De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Is-
ten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember, a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. 1Tim. 1:14 De bőségesen kiáradt rám a 
mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Tit. 3:3-7 Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, kü-
lönféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üd-
vözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és  
megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva remény-
ségünk szerint részesei legyünk az örök életnek.

101 Ef. 1:7 Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, Kol. 1:13-14 Ő szabadított meg minket a 
sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Zsid. 9:28 úgy Krisztus is egy-
szer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.

102 Jn. 6:68 Simon Péter így felelt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. Róm. 6:22-23 Most azonban, miután a bűntől megszabadul-
tatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Is -
ten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. 1Jn. 1:2 Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot te-
szünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. 2:24-25 Amit tehát ti kezdettől 
fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek! Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a Fiúban és az  
Atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. 5:11 Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és 
ez az élet az ő Fiában van. 5:20 De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az 
Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.

103 ApCs. 10:42-43 És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és 
holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer.” Jn. 3:14-18 És ahogyan Mózes 
felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. Mert úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba,  
hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem 
hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.

104 Lk. 23:33-34 Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették őt, és a gonosztevőket: az egyiket a jobb, a mási -
kat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Azután sorsvetéssel osztozkodtak  
ruháin. (vö. Mt. 27:33-37, Mk. 15:22-26, Jn. 19:17b-27)

105 Mt. 27:50-54 Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megren -
dült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után be -
mentek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon  
megrémültek, és így szóltak: „Bizony, Isten Fia volt ez!” Jn. 19:30 Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Elvégeztetett!” És fejét lehajtva, 
kilehelte lelkét. 1Kor. 15:3-4a Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért  
az Írások szerint. Eltemették,…

106 1Kor. 15:4 Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon,
107 ApCs. 2:24 De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. 3:15 az élet feje-

delmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. 5:30 A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, 
akit ti fára függesztve kivégeztetek.13:32 Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő 
gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. 17:31 Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy 
férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. ”Róm. 10:9 Ha tehát száddal Úrnak 
vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.

108 ApCs. 10:40 de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék; 1Kor. 15:4-8 Eltemették, és - ugyancsak az 
Írások szerint - feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre,  
akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pe -



dig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. (vö. Mt. 28:9-10, Mk. 16:9-11, Lk. 24:10, Jn. 20:14-18; Mk. 16:12-13, Lk. 24:13-35; Lk. 24:36-
43, Jn. 20:19-23; Jn. 20:24-29)

109 Mt. 26:16-20 Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkér -
dezték tőle: „Hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el?” Ő ezt válaszolta: „Menjetek a városba ahhoz a bizonyos emberhez, és mond -
játok neki: A Mester üzeni: Az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmal.” A tanítványok úgy tettek, amint Jézus pa -
rancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor este lett, asztalhoz telepedett a tizenkét tanítvánnyal.  ApCs. 1:8 Ellenben erőt kaptok, 
amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” (vö. Mk.  
16:14-16, Lk. 24:44-53)

110 Mk. 16:19-20 Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az 
igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.  Lk. 24:50-52 Ezután kivitte őket 
Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Ekkor leborulva imádták őt,  
majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe;

111 Fil. 2:9-10 Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére  
minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké Jel. 5:12 „Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a böl-
csesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!”

112 Mk. 14:61b-62 Ismét megkérdezte őt a főpap, és így szólt hozzá: „Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia?” Jézus ezt mondta: „Én vagyok, és meg -
látjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben.” Lk. 22:69 De mostantól fogva ott ül majd az Emberfia Isten hatalma 
jobbján.” ApCs. 7:56 Ekkor így szólt: „Íme, látom az eget megnyílva, és az Emberfiát, amint az Isten jobbja felől áll.” Róm. 8:34 Ki ítélne kárho-
zatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Kol. 3:1 Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat 
keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Zsid. 1:3 Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, 
aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.

113 ApCs. 2:36 Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítet-
tetek.” Róm. 14:9 Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Ef. 1:19b-22 Minthogy ha-
talmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltó-
ságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljö -
vendőben is. „Az ő lábai alá vetett mindent”, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, Fil. 2:9-11 Ezért fel is magasztalta őt Isten minde-
nek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és  
földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. 1Pt. 3:22 aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján 
van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők.

114 Ef. 1:22-23 „Az ő lábai alá vetett mindent”, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé  
tesz mindent mindenekben.  4:15-16 hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az  
egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfe-
lelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. 5:23b Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. Kol. 
1:18a Ő a feje a testnek, az egyháznak is, Kol. 2:18-19 Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben 
tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik, de nem ragaszkodik a Főhöz: pedig ő tartja össze az egész testet  
inak és ízületek segítségével, és az őáltala növekszik az Isten szerinti növekedéssel.

115 Lásd Hitvallás 12.3. pontját és lábjegyzeteit. 
1161Tim. 2:5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, Róm. 8:34 Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt 

feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk?
117 Mt. 24:30 És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy ha -

talommal és dicsőséggel.  25:31 „Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára.  
ApCs. 1:11 és ezt mondta: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttá-
tok őt felmenni a mennybe.” 1Pt. 5:4 És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Jel. 1:7 Íme, eljön a felhő-
kön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.

118 Lásd a 68. Lábjegyzetben leírtakat!
119 Két lényeges állítást tartalmaz ez a mondat: 

(1) A Szent Szellem valóságos személy. Bibliai bizonyítékok: A) Személyiség jellemzőkkel rendelkezik: értelmi funkciók – ismeret (1.Kor. 2:11), 
gondolkodik (Róm. 8:24); érzelmi funkciók – szeretet (Róm. 15:30), szomorúság (Ef. 4:30); akarati funkció (1Kor. 12:11) B) Személyként cselek-
szik és viszonyul másokhoz:  Tanít (Jn. 14:26), tanúskodik Krisztus mellett (Jn. 15:26), meggyőzi a hitetlen világot (Jn. 16:8-11), elvezet az igaz -
ságra (Jn. 16:13), újjászül (Jn. 3:5, Tit. 3:5), Krisztust dicsőíti (Jn. 16:14), keresztény munkásokat választ ki (ApCs. 13:2), kommunikál (ApCs. 
13:2, 21:11, Jel. 2:7), irányítja az evangélium terjedését (ApCs. 16:6-7), közbenjár Isten gyermekeiért (Róm. 8:26), tervszerűen oszt szét karizmákat  
a gyülekezetben (1.Kor. 12:11), meg lehet kísérteni (ApCs. 5:9), hazudni lehet neki (ApCs. 5:3), megszomorítható (Ef. 4:30, Ézs. 63:10), ellene áll-
hatnak neki (ApCs. 7:51), megcsúfolható (Zsid. 10:29), káromolható (Mt. 12:31-32). Konklúzió: A Szent Szellem tudatos cselekedeteiről beszél a 
Biblia és nem arról, hogy csupán mint egy személytelen erő hatást gyakorol dolgokra. Isten Igéje ezen felül különbséget tesz a Szent Szellem sze -
mélye és az Ő ereje között (Lk. 4:14, Róm. 15:13, 1.Kor. 2:4), amire nem lenne szükség, ha a Szent Szellem csupán személytelen erő lenne. Mind -
ebből az következik, hogy a Szent Szellem személy.  C) Nyelvtani megfontolások: A görög nyelvben a Szellem (=pneuma) szó semleges nemű. 
Mégis az Újszövetség számos alkalommal hímnemű és nem semleges nemű névelőt használ a Szent Szellemel kapcsolatban, amit semmi más nem  
indokol, csak az, hogy világosan ki akarták fejezni az Újszövetség írói, hogy amikor a Szent Szellemre gondolnak, akkor egy személyre gondolnak.  
Pld. Jn. 16:13-14 Kétszer olvassuk a Szent Szellemkel kapcsolatban hímnemű mutatónévmást: "Ő" és nem semleges nemű mutatónévmást: "AZ".

(2) A Szent Szellem a Szentháromság harmadik személye: Mt. 28.19-19 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve 
őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig.”  2Kor. 13:13 Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen  
mindnyájatokkal!

120 Jn. 15:26 „Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énró -
lam 14:16-17 és 26 én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ  
nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” … A Pártfogó pedig, a Szentlélek,  
akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.  16:7 Én azonban az 
igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt  
hozzátok.

121121 Ez a tétel a Szent Szellem istenségéből következik. Isteni mivolta három fontos bibliai bizonyíték igazolja: 

(1) Határozottan Istennek mondja őt a Biblia – ApCs. 5:1-4  Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot,  
és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt: "Anániás, miért  
szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szent Szellemnek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt  



volna-e meg, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Is -
tennek." 

(2) Isten tulajdonságaival rendelkezik

Isteni tulajdonságok:Atya:Fiú:Szent Szellem:a) SzentZsolt. 22:4, 

2Móz. 19:12-25ApCs. 3:14neve: Szent Szellem
Róm. 1:4, Ézs. 6:3, 
Jel 4:8b) ÖrökkévalóZsolt. 90:2, 
102:27-28Mik. 5:2, Jn. 1:1Kol. 1:15-16, 
Zsid. 9:14c) SzuverénJób. 42:2Mt. 28:18, 
1Pt. 3:22Jn. 3:8, 1Kor. 12:11, 2:4, ApCs. 13:2d) Mindenütt jelenvalóZsolt. 139:7-12Mt. 18:20, 
Ef. 1:22-23Zsolt. 139:7-8e) MindenttudóZsolt. 139:1-6Jn. 2:24-25, 
Kol. 2:2-31Kor. 2:9-11f) MindenhatóZsolt. 139:13-19, 

Mt. 19:26Lk. 7:11-17Lk. 1:35, Zak. 4:6Konklúzió: A felsorolt tulajdonságok a Szentírás szerint egyedül Istenre jellemzőek és semmilyen teremt-
ményre. Ebből logikusan következik, hogy a Szent Szellem Isten, mert tulajdonságaival csak egy isteni lény rendelkezhet.

(3) Isten munkája az Ő munkája: teremtés (1Móz. 1:1-3, Jób. 33:4, Zsolt. 33:6), teremtett világ fenntartása (Zsolt. 104:30), megváltás munkája  
(Mt. 1:18-19, Ézs. 61:1-2 vö. Lk. 4:14-21, Zsid. 9:14), történelem irányítása (Bír. 6:34, 11:29, 13:25, 1Sám. 11:6-13, 2Thesz.  2:3-8), Szentírás ihle-
tése (2Pt. 1:21, ApCs. 1:16, 28:25-26 vö. Ézs. 6:1-13, Zsid. 10:15-17 vö. Jer. 31:31-34), halottak feltámasztása (Róm. 8:11 vö. Ez. 37:10) Konklú-
zió: Ezek a példák Isten olyan munkáira és tetteire vonatkoznak, amiket semmilyen teremtett lény nem képes megtenni, csak Isten egyedül. Ebből 
következik logikusan, hogy ha a Szent Szellem ezeket képes megtenni, akkor Ő Isten.

122 Kol. 1:15-16 Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók 
és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Zsid. 9:14 akkor a 
Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cseleke -
detektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek.

123 1Móz. 1:2 A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. Neh. 9:20 és 30 Jóságos lelkedet adtad, 
hogy értelmessé tegye őket. Nem vontad meg szájuktól mannádat, és adtál nekik vizet, amikor szomjaztak… Te mégis sok esztendőn át türelmes voltál irán-
tuk, és lelkeddel, prófétáid által intetted őket, de ők nem figyeltek. Ezért más országok népeinek a kezébe adtad őket. Jób. 33:4 Engem Isten Lelke alkotott, a 
Mindenható lehelete éltet. Zsolt. 104:30 Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. 2Kor. 3:17 Az Úr pedig a 
Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.

124 Mt. 12:18 és 28 „Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem! Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a né -
peknek… Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Lk. 1:35 Az angyal így válaszolt 
neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. 4:1,14 és 18-19 
Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott… Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elter-
jedt a híre az egész környéken… „Az ÚR Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el,  
hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr  
kedves esztendejét.” ApCs. 10:38 A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított minden -
kit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Róm. 8:11 Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak 
közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. Zsid. 9:14 akkor a 
Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cseleke -
detektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. 1Pt. 3:18-19 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez ve-
zessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak,

125 Jn. 16:13-14 amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket  
hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.

126 Jn. 3:5 Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Róm. 5:5 a 
reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.  8:11 Ha pedig annak Lelke lakik 
bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a  
bennetek lakó Lelke által.  1Kor. 12:3 Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: „Jézus átkozott”, aki Isten Lelke által szól; és senki sem  
mondhatja: „Jézus Úr”, csakis a Szentlélek által. Gal 4:6 Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: 
„Abbá, Atya!” Ef. 3:16 adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által;  
2Thesz. 2:13 Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől  
fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által.

127 Jn. 16:8-11 És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság  
az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.”

128 Lásd a 127. Lábjegyzetet!
129 Jn. 3:3-8 Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” Nikodémus 

ezt kérdezte tőle: „Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?” Jézus így felelt: „Bizony, bizony,  
mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született,  
lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan  
jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” Tit 3:4-5 De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem 
az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által,

130 Lk. 3:16-17 János így válaszolt mindenkinek: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok  
méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket, kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét: a gabonát  
csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.” Jn. 1:33 Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő 
mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel.  1Kor. 12:13 Hiszen egy Lélek által mi is 
mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.

Összegzés: Az újjászületésünk során Az Úr Jézus belemerít (megkeresztel) az Ő Szent Szellemébe minket (Mt. 3:11, Mk. 1:7-8, Lk. 3:16, Jn. 1:33,  
ApCs. 1:4-5), aminek az lesz az eredménye, hogy Krisztus láthatatlan testének, a gyülekezetnek mi is a tagjai leszünk (1Kor. 12:13). A "Szent Szel-
lem-keresztség" nem helyes kifejezés, az eredeti szöveg alapján "Szent Szellembe merítésről" kellene beszélnünk. Azért fontos ez, mert másra asszo-
ciálunk a két kifejezés hallatán. A "keresztség" szó egy felületi érintkezést sugall, a "bemerítés" kifejezés érzékelteteti, hogy az ember belemerül, el-
tűnik a Szent Szellemben, amikor Jézus ezt a csodát véghez viszi az életében az újjászületése során. A Tit. 3:5 ezért mondja a Szentlelket az újjászü -
letés fürdőjének. A megtérés/hitre jutás/újjászületés során kapjuk a Szent Szellemet ajándékba (ApCs. 2:38 és 41), és megvalósul, amit az Úr Jézus  
ígért a Szent Szellemmel kapcsolatban, hogy "nálatok lakik, sőt bennetek lesz" (Jn. 14:17). Ezért Isten Igéje határozottan tanítja, hogy "akiben nincs  
a Krisztus Lelke, az nem az Övé." (Róm. 8:9). Attól fogva, hogy a Szent Szellem a szívünkbe költözik (Róm. 5:5), és elpecsétel bennünket mint Is-
ten tulajdonát (Ef. 1:13), onnan kezdve Ő bennünk él (1Kor. 3:16), és mi leszünk az Ő temploma (1Kor. 6:19, 2Kor. 6:16).



 Ef. 5:18 Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, ApCs. 6:3 és 5 Hanem válasszatok ki magatok közül, 
atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába;… Tetszett ez  
a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánórt, Ti -
mónt, Parmenászt és Nikoláoszt, az antiókhiai prozelitát; 11:24 mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlako-
zott az Úrhoz. 13:9 Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel erősen ránézett

131

132 Jn. 14:26 A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit  
én mondtam nektek. ApCs. 8:29 Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: „Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz.”13:2 Egyszer, amikor ezek az Úrnak 
szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: „Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.” 15:28 Mert a 
Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges: 16:16 Történt pedig 
egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgálóleány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy  
hasznot hajtott gazdáinak. Jn. 14:16 én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:16:12-14 „Még 
sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra;  
mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyém -
ből merít, és azt jelenti ki nektek.

133 Gal. 5:22-23 A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen  
nincs törvény.

134 1Jn. 4:13 Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott nekünk. 1Kor. 12:13 Hiszen egy Lélek által mi is 
mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Ef. 
2:20 és 22 Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus,… és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlé-
kává a Lélek által. Fil. 2:1 Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irga -
lom és könyörület,

135 Róm. 8:26-27 Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lé-
lek esedezik értünk kimondhatatlan fo-hászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a  
megszenteltekért.

136 Ef. 1:13 Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a  
megígért Szentlélekkel,

137 1Kor. 12:4-7 és 11 A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az  
Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. A Lélek meg -
nyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele… De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek 
ajándékát, amint akarja. 1Pt. 4:10 Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai:

138 1Kor. 12:11 és 31 De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja… De törekedjetek a fon-
tosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat.

139 1Kor. 12:8-10 és 29-30 Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől  
a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülön-
böztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta… Mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? Mindnyájan ta -
nítók? Mindenkiben van csodatevő erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják 
azt magyarázni?

140 Róm. 12:4-8 Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pe-
dig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabá -
lya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az  
adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. 1Kor. 12:7 és 25 A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, 
hogy használjon vele.…ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. 1Pt. 4:10-11 Ki milyen lelki ajándékot ka-
pott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál,  
úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örök -
kön-örökké. Ámen. 1Tim. 4:14 Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vének kézrátételével. 1Thesz. 5:19-22 A 
Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. 1Jn. 4:1 Sze-
retteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. 1Kor. 
14:33 és 40 Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene. Mint ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik … Azonban minden  
illendően és rendben történjék.

141 Ézs. 45:12 Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő. Mt. 19:4 
Ő így válaszolt: „Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?” ApCs. 17:26 Az egész emberi nemzetséget is 
egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén; meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait,

142 1Móz. 1:26-27 Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az álla -
tokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette,  
férfivá és nővé teremtette őket. 1Móz. 5:1-2; Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten embert teremtett, Istenhez hasonlóvá alkotta. Férfivá  
és nővé teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján. 

143 1Móz. 1:27 és 31 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket…. És látta Isten, hogy min -
den, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.

144 Préd. 7:29 Lásd, csupán arra jöttem rá, hogy Isten az embereket becsületeseknek teremtette, csakhogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak.
145 1Móz. 2:7 Azután megformálta az ÚRisten az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé. Jób. 32:8 De csak a lélek 

az a halandóban, a Mindenható lehelete, ami értelmessé teszi.
146 1Móz. 1:28-29 Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger  

halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen! Azután ezt mondta Isten: Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és min -
den fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek. Zsolt. 8:4-7 Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket 
ráhelyeztél, micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltó -
sággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél: Zsolt. 115:16 Az egek az ÚR egei, de a földet az embereknek adta.

147 Ézs. 43:21 a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. ApCs. 17:27-28 hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalál-
hatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek: Bizony, az ő  
nemzetsége vagyunk. 

148 1Móz. 4:7 Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. 
5Móz. 30:19 Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess  
te és utódaid is! Józs. 24:14-15 Most azért az URat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok  
szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az URat szolgáljátok! De ha nem tetszik nektek, hogy az URat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit  
akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam  



népe az URat szolgáljuk! Mik. 6:8 Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj sze-
retetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.

149 1Móz. 3. fejezet, Róm. 3:9-12 és 18 Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalában nem! Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók 
is, görögök is mind bűnben vannak, amint meg van írva: „Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, vala-
mennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem…. Isten félelmével nem törődnek. Ef. 4:17-19 Mondom tehát, és tanúsítom az Úr 
nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Is-
tennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztá-
talan tevékenységre vetemedtek nyereségvágyukban. Jak. 1:13-15 Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól 
nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfo -
ganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.

150 Róm. 5:12 és 14 Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vét-
kezett…. Mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek.  Róm. 
6:16,19-20,23 Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, 
mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra?… Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát át -
adtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy 
szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól… Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az 
örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

151 1Móz. 6:5 Amikor látta az ÚR, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata 
szüntelenül csak gonosz, 9:6 Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert.

152 Róm. 7:15 és 18 Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök….Mert tudom, hogy énben-
nem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs.

153 Jn. 8:34 Jézus így válaszolt nekik: „Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. Péld. 5:22 Saját bűnei fogják meg a bű-
nöst, és saját vétkei kötözik meg. Róm. 6:18 Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Zsolt. 14:3 Mindnyájan elfordultak 
tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. Zsolt. 51:7 Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. 1Móz. 6:5-
6 Amikor látta az ÚR, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szünte -
lenül csak gonosz, megbánta az ÚR, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében.; 1Móz. 8:21 Amikor az ÚR megérezte a kedves illatot, 
ezt mondta magában az ÚR: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem irtok ki 
többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Jer. 13:23 Majd ha meg tudja változtatni bőrét a néger, vagy foltjait a párduc, akkor tudtok ti is jót ten-
ni, úgy megtanultátok a rosszat! Jób. 14:4 Van-e tiszta ember, tisztátalanság nélküli? Nincs egyetlenegy sem. 1Kir. 8:46 Ha majd vétkeznek elle-
ned, 

mert nincs ember, aki ne vétkeznék, és megharagszol rájuk, kiszolgáltatod őket ellenségeik-nek, és azok fogságba hurcolják őket az ellenség földjé -
re, messzire vagy közelre, Préd. 7:20 Bizony nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne, és nem vétkezne. Róm. 3:9 Mi tehát az igaz-
ság? Különbek vagyunk? Egyáltalában nem! Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak,  Róm. 
3:23 mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.;  

154 Jn. 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 1Jn. 4:9-10 
Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az,  
ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Róm. 5:8 Isten azonban abban mu-
tatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Tit. 3:3-7 Mert valamikor mi is esztelenek, enge-
detlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők.  
De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üd -
vözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy az ő kegyel -
méből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.

155 Zsid. 2:9 azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel  
koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Zsid. 4:16 Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy 
irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ef. 1:6 hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megaján-
dékozott minket szeretett Fiában. Ef. 2:5 és 8-9 minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van 
üdvösségetek! … Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se di -
csekedjék. Róm. 3:24 Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Tit. 2:11 Mert megjelent az 
Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 1Pt. 1:10 Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétál -
tak,

156 Ézs. 53:3-12 Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törőd -
tünk vele. Pedig a mi betegségeinket vi-selte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi  
vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mind -
nyájan tévelyeg-tünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, szá -
ját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nél-
kül hurcolták el, de kortársai közül ki törődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés?! A bűnösök közt ad -
tak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az ÚR akarata volt az, hogy betegség tör -
je össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az ÚR akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva  
látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a ha -
talmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára,  
és közben-járt a bűnösökért. Mt. 20:28 Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja vált -
ságul sokakért.” Jn. 1:29 Másnap János látta Jé-zust, amint jön felé, és így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét! Róm. 3:25 
Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bű -
nöket elnézte Róm. 8:3 Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát  
küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben; 2Kor. 5:21 Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy 
mi Isten igazsága legyünk őbenne. Zsid. 7:27 Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért mutassanak be 
áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Zsid. 9:28 úgy Krisztus is egy-
szer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Zsid. 
10:14 Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. 1Pt. 1:18-19 tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon 
váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. 1Pt. 
2:24 Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg. 1Pt. 
3:18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de  



megeleveníttetett Lélek szerint. 1Jn. 2:2 mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is. 1Jn. 
4:10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.

157 Gal. 4:4 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a tör-vénynek alávetve  Mt. 5:17 „Ne gondoljátok, hogy 
azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem 
azokat. Róm. 10:4 Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazu-lására.  Fil 2:7-8 hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, 
emberekhez hason-lóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalá -
lig. Zsid 4:15 Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tud-na megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett  
mindenben, kivéve a bűnt. (Megjegyzés: Jézus tökéletesen betöltötte a törvényt, hiszen bűn-telen maradt.)

158 Lásd 156. lábjegyzetet!  Kol. 1:14 akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Kol. 2:14 Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, 
amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Róm. 8:1 Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, 
akik a Krisztus Jézusban vannak,

159 Mt. 20:19 és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad.” Róm. 4:25 aki halálra 
adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. 1Kor. 15:3-4 Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tud-
niillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon,;  1Pt. 3:18 
Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de meg-
eleveníttetett Lélek szerint.

160 Mk. 16:19 Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Lk. 24:50-51 Ezután kivitte őket Be-
tániáig, felemelte a kezét, és megáldot-ta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe.  ApCs. 1:9-11 Miután ezt 
mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg  
mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőle-tek a mennybe, úgy jön el,  
ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.” 1Tim. 3:16 (Károly) Is-ten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hir-
dettetett a po-gányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe. Zsid. 1:3 Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki ha-
talmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. Zsid. 9:24 Mert nem emberkéz 
alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk.

161 Zsolt. 110:1 Igy szól az Úr az én Uramhoz: ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem! ApCs. 2:32-35 Ezt a Jézust 
támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért  
Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja: „Így szólt az Úr az én uram-
hoz: Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem.” Ef. 1:19b-21 Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisz-
tusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben… Zsid. 10:12 Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bű-
nökért, örökre az Isten jobbjára ült,

162 Róm. 8:34 Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? 1Tim. 2:5 Mert egy az Is-
ten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus 1Jn. 2:1 Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pe-
dig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus Zsid. 8:6 Most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, 
amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Zsid. 9:15 Így tehát új szövetség közbenjárója 
lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Ézs. 
53:12 Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök  
közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért.

163 Jn. 6:44 és 65 Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon…. És így foly-
tatta: „Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya.” Róm. 8:28-30 Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent 
szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte,  
hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és aki -
ket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Róm. 9:15 és 18 Hiszen így szól Mózeshez: „Könyörülök, 
akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok.”… Ezért tehát akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Ef. 1:3-5 és 11 Áldott a 
mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott  
minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad min -
ket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint,… Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése sze -
rint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik 2Thesz. 2:13 Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, 
akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által.  
2Tim. 1:9 Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint,  
amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. 1Pt. 1:1-2 Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia 
és Bitinia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelő munkája által az  
engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. ApCs. 13:48 Ennek hallatára ör-
vendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek.

164 Jn. 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. ApCs. 10:35 
hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. 1Tim. 2:4 aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az 
igazság megismerésére. Tit. 2:11 Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek 2Pt. 3:9 Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint 
egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.

165 5Móz. 30:19 Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet,  
hogy élhess te és utódaid is! Mk. 16:15-16 Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden te-
remtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Jn. 1:9-13 Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilá-
gosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fo -
gadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem  
vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Jn. 3:16-18 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvö-
züljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.  
Róm. 1:21-23 hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és ér -
tetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolonddá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és  
madarak, négylábúak és csúszómászók képével.

166 Zsolt. 49:8-11a Hiszen senki sem válthatja meg magát, nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp  
le kell tennie róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt. Pedig meglátja! Jn. 1:17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és 
az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Róm. 3:28 Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül. Ef. 
2:8-9 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.  
Gal. 2:16 tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jé -
zusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy  
ember sem. Gal. 3:11 Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert „az igaz ember hitből fog élni”. Tit. 3:4-5 De 
amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözí -



tett minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által.
167 Hós. 2:22 Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az URat. Jn. 17:20 „De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik 

az ő szavukra hisznek énbennem Jn. 20:31 Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen 
az ő nevében. ApCs. 16:14 Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Thiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét,  
hogy figyeljen arra, amit Pál mond. 17:11-12 Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról 
napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Sokan hittek tehát közülük, sőt még a tekintélyes görög asszonyok és férfiak 
közül sem kevesen. 

168 Róm. 10:17 A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. 1Kor. 1:21 Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte 
meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Zsid. 4:2 Mert ne-künk is hirdették 
az evangéliumot, mint azoknak is; de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban,

169 Hós. 2:22 Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az URat. Ef. 2:8 Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem 
tőletek van: Isten ajándéka ez… Ef. 4:7 A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott.

170 Zsid. 11:6 Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat,  
akik őt keresik.

171 1Jn. 5:13 Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.  Róm. 8:38-39 Mert meg vagyok győződve, 
hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmi -
féle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. 2Tim. 1:12 Hálát adok a 
Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt.

172 Zsid. 11:1 A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Jn. 20:29 Jézus így szólt hozzá: „Mi-
vel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.”1Pt. 1:8-9 Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok,  
és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.

173 Jn. 6:69 És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje.” ApCs. 24:14  De azt megvallom előtted, hogy én a szerint a tanítás szerint, 
amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami meg van írva a  
próféták könyvében. Zsid. 11:3,7 és 27 Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható… Hit  
által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe meg -
mentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett… Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem  
kitartott, mint aki látja a láthatatlant… Zsolt. 22:5 Benned bíztak őseink, bíztak, és megmentetted őket. 56:4-5 Ha félek is, benned bízom! Istenben, 
akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?! Jer. 39:18 Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és 
életedet ajándékul kapod, mert bíztál bennem! - így szól az ÚR. Róm. 4:18-21 Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, 
ahogyan megmondatott: „Ennyi lesz a te magod!” Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy százesztendős lévén, elhalt már saját 
teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos  
volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni.

174 Jn. 14:15 „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, Jn. 15:10 Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, 
ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Róm. 13:10-11 A szeretet nem tesz rosszat a fele-
barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébred -
netek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk:  Gal. 5:6 Mert Krisztus Jézusban nem számít sem 
a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Ef. 2:10 Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó 
cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Tit. 3:8 Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskod-
nál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöljárni: ezek jók és hasznosak az embereknek.

175 Gal. 5:22-25 A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen  
nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a  
Lélek szerint.

176 Ef. 2:10 Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint él-
jünk.

177 Jak. 2:15-17, 20 és 26 Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közü-
letek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyan -
így a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában… Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő?… Mert  
ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.

178 1Sám. 7:3 Akkor ezt mondta Sámuel Izráel egész házának: Ha tiszta szívből akartok megtérni az ÚRhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az  
idegen isteneket és Astartékat. Ragaszkodjatok szívből az ÚRhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezé -
ből. Ézs. 55:3 és 7 Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dá -
vidhoz… Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Jer. 
7:3 Így szól a Seregek URa, Izráel Istene: Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok!  JSir. 
3:40 Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az ÚRhoz! Ez. 18:23 és 30-31 Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát - így 
szól az én Uram, az ÚR -, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen… Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izráel háza! - így szól az  
én Uram, az ÚR. Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövette-
tek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben! Miért halnátok meg, Izráel háza?  33:11 Ezt mondd nekik: Életemre mondom - így szól az én 
Uram, az ÚR -, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz  
utaitokról! Miért halnátok meg, Izráel háza Ám. 5:4 Ezt mondja az ÚR Izráel házának: Engem keressetek, és éltek! Zak. 1:3 Mondd meg azért né-
pednek: Ezt mondja a Seregek URa: Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek URa, és én is hozzátok térek! - mondja a Seregek URa. Mt. 18:3 és 
ezt mondta: „Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Lk. 
13:3 Nem! Sőt - mondom nektek -: ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. ApCs. 2:37-38 Amikor ezt hallották, mintha szíven 
találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztel -
kedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Jak. 4:8 Közeledjetek az Isten-
hez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Mt. 11:28  Jöjjetek énhoz-
zám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Mik. 7:18  Kicsoda olyan Isten, mint te, aki meg-
bocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad.  Zsolt. 
103:8-10  Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bá-
nik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. 2Krón. 30:9b  Hiszen kegyelmes és irgalmas a ti Istenetek, az ÚR, nem fordul el tőletek, ha megtér-
tek hozzá. Zsid. 4:16  Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van  
szükségünk. 2Kor. 7:10 Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált 
szerez.

179 Jn. 16:7-11  Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha 
pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem  



hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.”  
Zsid. 4:12-13 Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és meg -
ítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt.  
Neki kell majd számot adnunk.

180 Zsolt. 51:5-6 Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért  
igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Róm. 7:18 Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a 
jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs.

181 Préd. 7:3 Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. 2Kor. 7:10 Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatat-
lan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Ezsd. 9:6  és ezt mondtam: Istenem! Szégyenkezem és pirulok, 
amikor fölemelem arcomat hozzád, Istenem, mert bűneink elborították fejünket, és vétkünk az égig növekedett.

182 Péld. 28:13 Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. 1Jn. 1:8-10 Ha azt mondjuk, hogy 
nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és  
megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Zsolt. 
32:3-7  Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári  
hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te megbocsátottad  
bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam,  
megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével.

183 Ézs. 55:7  Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Jer. 
3:4-5 Bezzeg most így kiáltasz hozzám: Atyám! Ifjúságomtól fogva te vagy a segítőm! Örökké tart-e haragod, megmarad mindvégig? Így beszélsz,  
de közben folytatod rossz életedet, ahogy csak bírod. Ez. 18:27 Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé bűnét, hanem törvény és igazság 
szerint él, akkor megmenti az életét. Mt. 3:8 Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, Jn. 5:14 Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, 
és ezt mondta neki: „Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled.” 8:11b „Én sem ítéllek el téged, menj el, és 
mostantól fogva többé ne vétkezz!”

184 5Móz. 32:40 Kezem az égre emelem, s mondom: Örökké élek én! Ézs. 13:11 Kezem az égre emelem, s mondom: Örökké élek én! Dán. 4:34 Most 
azért én, Nebukadneccar, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei Királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni  
azokat, akik kevélyen élnek. Jel. 15:3b „Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya:

185 ApCs. 4:12 „Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya: 5:31-32 Az Isten őt feje-
delemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek. Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek,  
és tanúja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki.” Jn. 14:6 Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az 
élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

186 ApCs. 26:18 Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az  
énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. 13:38 Vegyétek tehát tudomásul, 
atyámfiai, férfiak, hogy őáltala hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, Ef. 1:3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket 
mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mt. 26:28 mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsá-
natára. Kol. 1:13-14 Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bű-
neink bocsánata.

187 Jak. 1:18 Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek. 1Pt. 1:22-23 Tisztítsátok meg 
lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem rom -
landó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Tit. 3:5 nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, 
hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, Jn. 3:3 és 5 Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom 
néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.”… Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem szü -
letik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 1:12-13 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legye-
nek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

188 2Kor. 5:17  Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Gal. 6:15 Mert a Krisztus Jézusban sem a körülme-
télkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség; hanem csak az új teremtés. Ef. 4:22-24 Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és 
gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igaz-
ságban és szentségben teremtetett. Kol. 3:5-10  Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a tisztátalanságot,  
a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezek -
ben éltetek; most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos be-
szédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmásá -
ra állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt.

189 Ez. 36:26-27 Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom  
belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Róm. 8:2 mivel az élet Lelkének 
törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.

190 Mt. 3:8 Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, Róm. 8:9 Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik benne-
tek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Gal. 2:20 Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisz-
tus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. 5:22-25 A 
Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.  
Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.  
1Jn. 2:19 Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánva -
lóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. 2Tim. 3:5 Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. 
Fordulj el tehát ezektől.

191 ApCs. 13:38-39 Vegyétek tehát tudomásul, atyámfiai, férfiak, hogy őáltala hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes tör -
vénye által nem igazulhattatok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz. Róm. 8:1  Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, 
akik a Krisztus Jézusban vannak, Tit. 3:4-7 De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghez vitt igaz  
cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisz -
tus, a mi Üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek.

192 Róm. 3:23-24 és 28  mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megvál -
totta őket a Krisztus Jézus által… Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül. 5:18 Mármost, aho-
gyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. 10:4 és 10 
Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására…Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvö-
züljünk.  Gal. 2:16 tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is  
Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul 
meg egy ember sem. ApCs. 13:38-39 Vegyétek tehát tudomásul, atyámfiai, férfiak, hogy őáltala hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból,  



amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz.
193 Róm. 5:1-2 és 9-11 Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk hitben a szabad  

utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében… Ha tehát már  
most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett  
minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt ezenkívül még dicsekszünk is  
az Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában.

194 Jn. 1:12-13 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem  
vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Ef. 1:5 Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akara-
ta és tetszése szerint, 1Jn. 3:1 Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is va-
gyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt.

195 Róm. 8:14-16 Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét  
kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk.

196 2Kor. 3:17 Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Róm. 8:21 hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandó-
ság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Gal. 5:1 Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, 
és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

197 Gal. 4:3-7 Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát,  
aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten el -
küldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atya!” Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratá -
ból örökös is. Ef.  1:17-19a és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás  
Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő 
örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön.

198 Zsid. 12:5-7 és 11  és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek mint fiaknak szól: „Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha  
megfedd téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.” Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik ve -
letek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja?… Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem  
keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa.

199 Róm. 8:17 Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt 
meg is dicsőüljünk. Gal. 4:7 Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. 1Pt. 1:3-5 Áldott a mi Urunk 
Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra  
az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az  
üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. 1Jn. 3:2 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett 
nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójá -
ban.

200 Róm. 14:7 Mert közülünk senki sem él önmagának… 1Kor. 6:19-20 Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő 
Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben. 1Pt. 2:9 Ti azonban válasz-
tott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodála -
tos világosságára hívott el titeket…

201 Róm. 8:27 Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. 1Kor. 6:11 Pedig ilyenek 
voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.  
2Thesz. 2:13 Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől  
fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. 1Pt. 1:1-2 Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontusz, Galácia, Kap-
padócia, Ázsia és Bitinia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelő 
munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen.

202 2Kor. 7:1 Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében te -
gyük teljessé a mi megszentelődésünket. Fil. 3:12 Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ra-
gadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. 1Thesz. 4:1,3 és 7 Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, 
hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek - s amint éltek is -, ebben jussatok még előbbre…Az az Isten akarata, hogy 
megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól,… Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. 1Pt. 2:1-2 
és 5 Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan  
lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre;… ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki ál -
dozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.

203 Jn. 15:3 Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. 1Kor. 1:2 az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jé-
zusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett; mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a  
mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják Ef. 5:25b-27  Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által meg-
tisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és  
feddhetetlen legyen.  Kol. 1:2  a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi  
Atyánktól.

204 Zsolt. 119:9 Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Jn. 17:7 Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tetőled 
van; ApCs. 20:32 Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek kö -
zött. Ef. 5:26  hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, 1Pt. 1:22 Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel 
képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek Jak. 1:22-24 Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, 
hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az ar -
cát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad  
mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.

205 Mt. 26:41 Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.”
206 ApCs. 2:42 és 46-47 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban…Napról  

napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek  
az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. 1Pt. 1:22 Tisztítsá-
tok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek,

207 Róm. 1:16-17  Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert  
Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni.” 2Kor. 1:12 Mert ez a mi 
dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten ke -
gyelmével jártunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek.



208 Róm. 12:9-11 A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt  
gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok . 14:7 és 19 
Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának;… Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egy -
más építését szolgálják. 15:1-2 Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mind-
egyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére.

209 1Pt. 4:1-2 Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől,  
hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. 4:12-14 Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, 
amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Szeretteim! A szenvedés tüze miatt,  
amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket 
a Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, az Isten Lelke megnyugszik rajtatok. Mt. 5:10-13 Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a 
mennyek országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongja-
tok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.”

210 Ef. 6.10-20 Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az  
ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a go -
noszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz na-
pon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját,  
felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a go -
nosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgé-
setekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért; és énértem is,  
hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is,  
hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. 2Kor. 10:3-5 Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk; hadakozásunk fegyverei 
ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot,  
amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre 1Pt. 5:8-9 Legyetek józanok, 
vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy  
ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. Jak. 4:7-8 Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és el-
fut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. 1Jn. 3:8 Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

211 Jn. 6:39 Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó na -
pon. 10:27-30  Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el 
soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az  
Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.” 1Pt. 1:5 Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá 
legyen az utolsó időben.

212 Róm. 8:35 és 37 Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség,  
vagy veszedelem, vagy fegyver?… De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Ef. 3:16 adja meg nektek dicsőségének 
gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; Fil. 4:7 és Isten békessége, mely minden értelmet meg-
halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Zsid. 10:39 De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, 
hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Jak. 1:12 Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját,  
amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. 1Pt. 1:9 mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.

213 A Mk 1:5-höz, a Magyar Bibliatársulat által kiadott új fordítású protestáns Biblia a következő magyarázó megjegyzést fűzi hozzá: megkeresztelte  
őket: Az eredeti kifejezés szó szerinti jelentése: bemerít, alámerít. A görög szövegben olvasható baptidzó igéről Varga Zsigmond református teológi-
ai professzor a következőket írja Újszövetségi görög-magyar szótárában:  „a történeti egyházakban (a római katolikus egyház gyakorlata és szó-
használata nyomán) a helyesebb „bemerít” igét kiszorította a „megkeresztel, keresztel” (mivel a római egyház a szertartás alkalmával a kereszt je -
lét is rárajzolta a bemerítettre), így a szóból kiesik a bemerítés döntő aktusa.” (vö. a baptizw címszó alatt, a 131. oldalon) A nyelvészeti és bibliai 
bizonyítékokon kívül a történelmi adatok is azt igazolják, hogy a XI. századig még a római katolikus egyház is a keresztség biblikus formáját, a be -
merítést gyakorolta. Az exteri zsinat (1277) még szigorúan előírja az alámerítést a katolikus egyházon belül. A fej lelocsolásával történő keresztelést  
csak 1314-ben, a ravennai zsinaton fogadják el egyenértékűnek a bemerítéssel. Tehát több mint ezer évre volt szükség ahhoz, hogy a katolikus egy -
ház a bibliai bemerítésen kívül más keresztelési gyakorlatot is elismerjen.

214 Mt. 28:19 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében Mt. 3:13-
17 Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: „Ne-
kem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?” Jézus így válaszolt: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be 
minden igazságot.” Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy  
Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”

215 Róm. 6:3-10 Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis elte -
mettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé let-
tünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk  
megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a  
bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, töb -
bé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él.  
Kol. 2:11-12 Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének leve -
tése által. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a  
halottak közül.

216 Jn. 15:10 és 14 Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és  
megmaradok az ő szeretetében. … Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. ApCs. 2:41 Akik pedig hittek a beszédének, 
megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 16:32-34 Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, 
akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész  
háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. 22:16 Most te-
hát miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, segítségül híván az Úr nevét.

217 Gal. 3:27 Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. 1Kor. 12:13 Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté 
kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.

218 ApCs. 2:37-38 és 41, Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai,  
férfiak?” Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok  
a Szentlélek ajándékát. … Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 8: 
12 és 35-37 De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek; férfiak  
és nők egyaránt. … Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami víz -
hez értek, és így szólt az udvari főember: „Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?” Ezt mondta neki Fülöp: „Ha teljes szíved -
ből hiszel, akkor lehet.” Ő pedig így válaszolt: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.” 10:47-48 „Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, 



hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szentlelket, mint mi?” És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus  
nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. 16:32-34 Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában 
voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével  
együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben.

219 Mt. 28:19 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében Mt. 3:16 
Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszke -
dik, és őreá száll.  Mk. 1:5 Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és - amikor megvallották bűneiket - megke -
resztelte őket a Jordán vizében. 1:10 És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek mint egy galamb Jn. 3:23 János 
is keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek és megkeresztelkedtek. ApCs. 8:38-39 Megparancsolta, 
hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke  
elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján.

220 Róm. 6:11 Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Gal. 2:20 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 va-
ló hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

221 Róm. 6:6 Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a  
bűnnek. Gal. 2:20 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.

222 Róm. 6:4 A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba… Kol. 2:12 A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket
223 Róm. 6:4-5 A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi 

is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is.  
Kol. 2:12 A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a 
halottak közül.

224 Gal. 2:20 20 Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most test -
ben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

225 Mk. 16:16 Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Zsid. 11:1-2 A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és 
a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek.

226 Lk. 22:19-20 És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: „Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre.” Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: „E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiéret -
tetek ontatik ki. 1Kor. 11:23-25 Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a  
kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlé-
kezetemre.” Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek,  
valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.”

227 1Kor. 11:26 Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat…
228 1Kor. 10:16 Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus tes -

tével való közösségünk-e? 11:24-25 és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E pohár amaz új szövetség az én vérem  
által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.”

229 1Kor. 11:26 Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdetitek, amíg eljön.
230 Mt. 26:19-20 A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor este lett, asztalhoz telepedett a 

tizenkét tanítvánnyal. Lk. 22:14-15 Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: „Vágyva vágytam arra,  
hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát.

231 1Kor. 5:11 és 13 Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bál -
ványimádó vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek…A kívül levőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok  
el azért a gonoszt magatok közül! 10:14 és 19-21 Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást!… De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bál-
ványáldozat vagy a bálvány ér valamit? Sőt inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák és nem Istennek: azt pedig nem 
szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is, nem lehettek részesei az Úr  
asztalának is, meg az ördögök asztalának is. 11:27-29 Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és  
vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy  
nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának.

232 Mt. 26:26-29  Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta: „Vegyétek, egyétek, ez  
az én testem!” Azután vette a poharat és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére,  
amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek: nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, ame-
lyen majd újat iszom veletek Atyám országában.” Mk. 14:22-25 És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, odaadta nekik, és 
ezt mondta: „Vegyétek, ez az én testem.” Azután vette a poharat, hálát adott, odaadta nekik, ittak belőle mindnyájan, és ezt mondta nekik: „Ez az én  
vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony, mondom néktek, hogy nem iszom többé a szőlőtő terméséből addig a napig, amikor újat  
iszom az Isten országában.”

233 1Kor. 10:16  Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus tes -
tével való közösségünk-e?

234 1Kor. 10:17  Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk.
235 2Tim. 1:9 Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint,  

amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. 1Pt. 2:9 Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, 
Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; Ézs. 43:1 De most 
így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!

236 Ef.  5:22-32 Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és  
ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak!  
Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva meg-
szentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen  
legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét az önmagát szereti. Mert a maga testét soha 
senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. „A férfi ezért elhagyja apját és 
anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.” Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.

237 Jn. 10:16 Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor  
lesz egy nyáj, egy pásztor. Zsid. 12:18 és 22-23 Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szél-



vészhez… Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez; az elsőszülöttek ünnepi sere-
géhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez;

238 Ef. 5:23 mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. Kol. 1:18 Ő hozta nekünk a jó hírt a Lélek-
től kapott szeretetetekről.

239 Lásd 244. lábjegyzet
240 Lásd 245. lábjegyzet
241 Jn. 3:3,5 és 8 Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.”… Jézus 

így felelt: „Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába… A szél arra fúj, amerre 
akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.”

242 Zsid. 12:23 az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a töké-
letességre jutott igazak lelkeihez

243 1Kor. 16:19 Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei. Sokszor köszönt titeket az Úrban Akvila és Priszka a házuknál levő gyülekezettel együtt.  
Gal. 1:22 Júdea keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem.

244 Mk. 16:16 Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Jn. 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig 
nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” ApCs. 2:41 Akik pedig hittek a beszédének, megkeresz-
telkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 16:30 majd kivezette őket, és ezt kérdezte: „Uraim, mit kell cseleked-
nem, hogy üdvözüljek?” Ők pedig így válaszoltak: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házadnépe.” Ef. 2:8-9 Hiszen kegyelem-
ből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.

245 ApCs. 2:37-38 Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfi-
ak?” Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a 
Szentlélek ajándékát. 3:19 Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; 3:26 Tartsatok tehát bűnbánatot, és térje-
tek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; 17:30 A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki  
mindenütt térjen meg.

246 Jn. 1:12-13 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem  
vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. 3:3 és 5-7 Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem 
születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.”… Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, 
nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan 
kell születnetek.

247 Lk. 12:8-9 „Mondom nektek: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig meg-
tagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. 9:26 Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is 
szégyellni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében. ApCs. 8:37 Ezt mondta neki Fülöp: „Ha teljes szívedből hiszel, 
akkor lehet.” Ő pedig így válaszolt: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.” Róm. 10:9-10 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel 
hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvö -
züljünk. 1Pt. 3:15 Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki szá-
mon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Jel. 12:11 Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életü-
ket mindhalálig.

248 Jn. 14:15-18 „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek 
legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt  
bennetek lesz.” „Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Mt. 18:20 Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok 
közöttük.” 28:20 tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”  
1Kor. 14:25 és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy az Isten valóban közöttetek van.  
Ef. 3:16-17 adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a  
Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva Kol. 1:27 akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag 
ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van: reménysége az eljövendő dicsőségnek.

249 ApCs. 2:46-47 Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és  
tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözü -
lőkkel. (Megjegyzés: Az első gyülekezetek életében a nagyobb istentiszteleti összejövetelek és a kisebb csoportokban megélt közösség egyformán 
nagy jelentőséget kaptak. Minden városban, ahol keresztények éltek, voltak olyan családok, akik házaikat áldozatkész vendégszeretettel, a városban  
alakult gyülekezet közösségi életének kis centrumaivá tették. Ezek a megnyitott otthonok gyakorlati módon mutatták be a világ számára azt a szere -
tetet és összetartozást, ami Isten családját, a gyülekezetet jellemezte. Lásd még: ApCs. 5:42, és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették 
a Krisztus Jézust a templomban és házanként. 16:40, Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd  
eltávoztak.  Róm. 16:15, Köszöntsétek Filologoszt és Júliát, Néreuszt és nőtestvérét, valamint Olümpászt és a hozzájuk tartozó szenteket mind. 
1Kor. 16:19, Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei. Sokszor köszönt titeket az Úrban Akvila és Priszka a házuknál levő gyülekezettel együtt. Kol. 
4:15 Köszöntsétek a laodiceai testvéreket, aztán Nimfát és a házánál levő gyülekezetet.)

250 ApCs. 2:42 Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: „Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!” 20:7 A hét első 
napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig  
meghosszabbította. 1Kor. 1:21 Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy 
az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. 1Tim. 4:6 Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és 
az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél.

251 ApCs. 2:42 és 46-47 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban… Napról 
napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek  
az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. 1Kor. 16:14 Min-
den dolgotok szeretetben menjen végbe! Gal. 5:13b  csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.  
Ef. 4:16 Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottsá-
gának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.

252 1Pt. 1:22b egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek Zsid. 3:13 Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne ke-
ményedjék közületek valaki a bűn csábításától.  10:25 Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; 
annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Kol. 3:10 és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, 
hogy egyre jobban megismerje őt. 1Thesz. 5:11 Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

253 ApCs. 4:34-35, Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig el -
hozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. 2Kor. 9:7 Mindenki úgy adjon, ahogyan 
előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten”. Péld. 3:9 Tiszteld az URat vagyonod-
ból és egész jövedelmed legjavából,



254 ApCs. 2:42 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 
255 ApCs. 2:41 Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Mt. 28:19-20 

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy  
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

256 ApCs. 2:42 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.
257 Ef. 1:5-6 11-12 és 14 Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges 

kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában … Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett  
végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reményke -
dünk a Krisztusban … örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.

258 1Pt. 1:9 mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ef. 5:19-20  mondjatok egymás-nak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekelje-
tek és mondjatok dicséretet szívetek-ben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevé -
ben. Kol. 3:16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal,  
dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.

259 Mt. 5:16 Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”  1Pt. 2:12 
Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Is -
tent a meglátogatás napján.

260 Jn. 4:23-24 De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres 
magának. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” Ef. 5:8 Mert egykor sötétség voltatok, most azonban 
világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.

261 Ef. 4:11-16 És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészít-
se a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a  
felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és  
sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, 
aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész 
saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.

262 Róm. 12:6a Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is… 1Pt. 4:10 Ki milyen lelki ajándékot 
kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai:

263 Róm. 14:19 Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. 1Kor. 12:25 hogy ne legyen meghasonlás a 
testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. Gal. 5:13 Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhíva; csak a szabadság nehogy 
ürügy legyen  a testnek,  hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.  6:2 Egymás  terhét  hordozzátok:  és így töltsétek be  a Krisztus törvényét.  
1Thesz. 3:12 titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket.

264 Róm. 8:29 Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok  
testvér között. Ef. 4:15-16 hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test  
pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően mű -
ködve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.

265 Mt. 28:18-19 Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá min-
den népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,

266 ApCs. 1:8 Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen 
a föld végső határáig.” 5:32, Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedel-
meskednek neki.”  Jn. 15:26-27 „Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, az tesz  
majd bizonyságot énrólam; de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok.”

267 Mt. 28:19 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, Kol. 4:5 
Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel.(Károly)

268 Lásd 244. lábjegyzetet
269 Lásd 245. lábjegyzetet
270 Jn. 1:12-13 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem  

vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Jel. 3:19-20 Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és 
térj meg! Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én -
velem.

271 Mt. 7:13-14 „Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak.  
Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.” Róm. 5.18 Mármost, ahogyan egynek a 
vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává.

272 ApCs. 2:41 és 47b Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk…  Az Úr  
pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. 1Kor. 12:12-13 Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja,  
noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár  
görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.

273 Róm. 6:22-23 Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet,  
amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Tit. 1:2 az 
örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, 1Jn. 1:2 Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonysá-
got teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk… 5:11-12  Ez a bizonyság-
tétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs  
meg abban.

274 Ef. 1:22-23 „Az ő lábai alá vetett mindent”, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé  
tesz mindent mindenekben.  4:15-16 hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az  
egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfe-
lelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. 5:23b Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. Kol. 
1:18a Ő a feje a testnek, az egyháznak is, Kol. 2:18-19 Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben 
tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik, de nem ragaszkodik a Főhöz: pedig ő tartja össze az egész testet  
inak és ízületek segítségével, és az őáltala növekszik az Isten szerinti növekedéssel.

275 Megjegyzés: Az Újszövetségből kiderül, hogy nincs olyan vezetői funkció a gyülekezetben, amelyet elsősorban ne Jézus Krisztus gyakorolna.  
(pld.: Ő a főpásztor – 1Pt. 2:25, 1Pt. 5:4, Zsid. 13:20; Övé az apostoli tiszt – Zsid. 13:20; Övé a prófétai tiszt – Jn. 6:14, 4:40 vö. 5Móz. 18:15; Ő az 
evangélista – Mt. 11:5-6; Ő a gyülekezet tanítója – Mt. 23:10, Ő a gyülekezet püspöke – 1Pt. 2:25; Ő az első számú diakónus – Róm. 15:8 vö. Fil.  



2:7) 
276 Kol. 1:18 Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. 1Kor. 3:4-5 Ha 

az egyik ezt mondja: „Én Pálé vagyok”, a másik pedig azt: „Én Apollósé”, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál?  
Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek; mégpedig ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Ef. 5:27 így állítja maga elé az egyházat dicső-
ségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.  1Pt. 5:1-4 A közöttetek levő presbitere-
ket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek 
levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem  
mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Mt. 23:8 „De ti ne hívassátok 
magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.

277 Ef. 4:11 És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul,
278 ApCs. 20:17 és 28 Milétoszból azután elküldött Efezusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit… Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész 

nyájra, amelynek őrizőivé  tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát,  amelyet  tulajdon vérével szerzett.  Megjegyzés: Ha az 
ApCs. 20:17-et és a 20:28-at összehasonlítjuk, kiderül, hogy az Újszövetség görög szövege két kifejezést használ a vénekkel kapcsolatban: presb-
üteros-t (=vén) és az episkopos-t (= felügyelő, püspök). Az újszövetségi időkben még a vén és a püspök szinonimaként jelölte a gyülekezet vezetői-
nek ugyanazt a csoportját. A vén kifejezés elsősorban tekintélyüket (pozíciójukat) hangsúlyozza, a püspök kifejezés pedig elsősorban funkciójukat  
(felügyelni) emeli ki. A történelem során a gyülekezeti struktúra átalakuláson ment keresztül, a vének közül kiemelkedett egy csúcs vezető, és ő lett  
a püspök. Később a püspök több helyi gyülekezet vénjei fölött gyakorolt hatalmat és felügyeletet. Ez a folyamat végül oda vezetett, hogy az egyház-
ban elkülönültek egymástól a hierarchikusan felépülő papi réteg (klérus), és az „egyszerű hívőkből” álló nép (laikusok). Ez a struktúra ellentmond  
az Újszövetségben megfigyelhető gyülekezeti rendnek -ahol Jézus főpapi szolgálatán kívül (Zsid. 5:4-5 és 9, 7:21 és 25) papi szolgálat többé nincs 
(Zsid.7:12 és 24)- és az egyetemes papság elvének (1Pt. 2:5 és 9).

279 1Tim. 3:5 Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára?
280 ApCs. 20:28 és 35 Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten  

egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett… Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gon -
doskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”

281 ApCs. 20:28-31a Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egy -
házát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is  
támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért,

282 Ef. 4:11-12 És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészít-
se a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére,

283  Ef. 4:11 és 13-16 És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul,… míg  
eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne le-
gyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az  
igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és 
összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedésé-
ről, hogy épüljön szeretetben.

284 ApCs. 20:28 és 32 Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten  
egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett… Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget  
adhat nektek a szentek között.  Tit. 1:5 és 9 Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts 
szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked:… aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tud -
jon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Mt. 5:18-19 Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta  
vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl,  
és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országá -
ban.

285 ApCs. 6:3 Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, 
és őket állítsuk be ebbe a munkába; 13:2 Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: „Válasszátok ki nekem  
Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket.”  1Thesz. 1:5 Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem 
erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben,

286 Ef. 4:11 És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, (Megjegyzés: A 
pásztor -az Ef. 4:11-ben említett többi tisztségviselővel együtt- egy olyan szolgáló csoport tagja volt, akik együtt alkották a gyülekezet vezetői testü -
letét. Bár különböző ajándékokkal rendelkeztek ezek a vezetők, mégis teljes egységben kellett dolgozniuk. Nincs arra utaló jel az Újszövetségben,  
hogy közöttük a pásztor nagyobb tekintéllyel vagy felelősséggel rendelkezett volna. Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy az egyik vezetőt ne 
lehetne anyagilag függetleníteni (1Tim. 5:17-18, 1Kor. 9:6-11), hogy az ideje legjavát a gyülekezet szolgálatára fordítsa. De azt jelenti, hogy a dön-
téshozatal és tekintély kérdésben továbbra is egyenrangú presbiter társaival.) 1Pt. 5:1 A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs 
és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese:

287 ApCs. 20:28 Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyhá -
zát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Ef. 4:11 És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pász -
torokul és tanítókul, (Megjegyzés: Két feltétele van annak, hogy valaki vezetőként szolgáljon: kegyelmi ajándékai és jelleme. A kegyelmi ajándéko-
kat Krisztustól kapják a Szentlélek által, és ez így a gyülekezet Urának akaratát tükrözi, a jellemük pedig arról tanúskodik, hogy valóságosan a  
Szentlélek Uralma alatt élnek-e.)

288 1Tim. 3:2-7 Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi; meg-fontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkal -
mas: nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár; olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit en -
gedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára?  
Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük le-
gyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Tit. 1:6-9  ha van olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, 
nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára legyen feddhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos,  
nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik  
a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket.

289 ApCs. 6:3 Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, 
és őket állítsuk be ebbe a munkába; (Megjegyzés: Itt világos, hogy a gyülekezet nem saját elképzelése alapján választ. Nem ők határozzák meg azo-
kat a kritériumokat, amelyek alapján valaki vezető lehet. Ők keresik azokat, akik megfelelnek azoknak a kritériumoknak, amelyeket a vezetőkkel  
szemben Isten támaszt. Vö. Tit. 1:5-6 Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgá-
latba városonként, ahogyan meghagytam neked: ha van olyan, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolhatók kicsa -
pongással, és nem engedetlenek. és 1Tim. 3:10 De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha feddhetetlenek.  „presbitereket ál-
líts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked: ha van olyan, aki…De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha  



feddhetetlenek.”
290 1Tim. 5:17a A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek: 
291 1Tim. 3:2 Szükséges tehát, hogy a püspök legyen … tanításra alkalmas; Tit. 1:9 aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az 

egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. 1Tim. 5:17 A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést 
érdemelnek: elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak.

292 Lásd a 282. lábjegyzetet
293 ApCs. 15:6 és 22-23 Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben… Akkor az apostolok és a vének, az  

egész gyülekezettel együtt, jónak látták; hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiókhiába: mégpedig  
Júdást, akit Barsabbásnak hívtak, és Szilászt, akik vezető emberek voltak a testvérek között. Ezt a levelet küldték velük: „Mi, az apostolok és a vé -
nek, a ti testvéreitek, az antiókhiai, szíriai és ciliciai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük!

294 Lásd 280. Lábjegyzetet + Jak. 5:14-15 Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg 
olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.

295 Lásd 281. lábjegyzetet
296 Tit. 2:15 Ezt hirdesd. Ints és feddj teljes határozottsággal: senki meg ne vessen téged. 1Tim. 5:20-21 Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd 

meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Kérve kérlek, Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nél-
kül, és semmit se tégy részrehajlásból.

297 A vezetők egyik elnevezése a „püspök” (=episkopos) felügyeletet gyakorló személyt jelöl. Ez a felelősségteljes felügyelet a vezetés része. Pld.  
2Kor. 11:28 Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. ApCs. 11:30 Ezt meg is tették, és elküldték Barna-
bással és Saullal a gyülekezet elöljáróihoz.

298 Fil. 1:1 Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és dia -
kónusaikkal együtt:  1Tim. 3:8-9 Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borivás rabjai, nem ha-
szonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.

299 ApCs. 6:2-3 Ekkor összehívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik: „Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanya -
golva mi szolgáljunk az asztaloknál. Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak 
Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába; (Megjegyzés: Itt az Újszövetség nem azt állítja, hogy ez a kiválasztott hét férfi dia -
kónus volt, de szolgálatuk lényege ezt a szerepkört tükrözi. Az Újszövetség máshol sem írja körül egészen pontosan, hogy milyen szolgálatot végez -
tek a diakónusok. Azonban az ApCs. 6:2-3 arra enged következtetni, hogy az ő dolguk a gyülekezet azon szükségeinek a betöltése volt, amelyek  
nem az igehirdetéssel voltak kapcsolatban. Anyagi ügyek, rászorultak gyakorlati segítsége, stb.)

300 Zsid. 13:17-18a  Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék 
ezt örömmel és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Imádkozzatok értünk!

301 1Pt. 5:1 és 3 A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is  
részese:… ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.

302 1Tim. 5:17 A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek: elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoz -
nak.

303 1Tim 5:19-20 Presbiter ellen vádat ne fogadj el, csak „két vagy három tanú szavára”. Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a töb-
biekben is félelem támadjon. Megjegyzés a vezetők fegyelmezésének a kérdéséhez: 1. A presbiterek elleni vád: Presbiter ellen vádat ne fogadj el,  
csak két vagy három tanú szavára." (1Tim. 5:19) Az itt található görög szó a katégoria, jelentése már a klasszikus ógörög nyelvben is: vádat be-
nyújtani/emelni/felhozni. Például a Jn. 18:29-ben találkozunk ugyanezzel a kifejezéssel: "Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdez-
te: "Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen?" Ebből a példából is látjuk, hogy ez a görög kifejezés egy nagyon erős szó. Nem egy emberi hi-
bára vagy gyengeségre vonatkozik, hanem arra, hogy valaki a törvényt áthágja, és ezért büntetőjogi eljárás alá kell vonni. Ebből nyilvánvaló, hogy  
az 1Tim. 5:19-ben arról van szó, hogy nem csupán rosszindulatú megjegyzéseket, de komoly vádakat sem szabad elfogadni presbiter ellen, hacsak  
nem teljesül az a feltétel, hogy minimum két tanú vállalja a vádemelést annak minden következményével együtt. Hogy miért nem szabad túl könny-
en helyet adni az ilyen vádaknak, azt mutatja a Tit. 1:6, ahol szintén ezt a szót használja Pál: "nem vádolható..." ember alkalmas csak arra, hogy a 
presbiteri tisztet betöltse. Erről a gyülekezetnek meg kellett előre győződnie, és csak azután állíthatta szolgálatba az illető vént. A szolgálat viszont  
járhat együtt sok konfliktussal is, amit egy vezetőnek vállalnia kell. Ha egy vezető a szolgálatával együttjáró konfliktusokat nem vállalja fel, akkor  
ezt azért nem teszi, mert embereknek akar tetszeni. A vezetőknek erről a kísértéséről Pál így ír:  "Most tehát embereknek akarok a kedvében járni,  
vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája."  (Gal. 1:10) Pál 
életét figyelve világosan látjuk, hogy ez így van. Kicsinyes, irigy, bűneikkel megalkuvó és hamis tanításokat terjesztő emberek vádaskodása kísérte  
végig egész szolgálatát. Ha egy vezető mindenki kedvence, akkor azon el kell gondolkodni. Krisztust és ezzel együtt a gyülekezet érdekét szolgálni  
nagyon sokszor nem azt jelenti, hogy a gyülekezet vagy egyes tagok kívánságát kell kiszolgálnia egy vezetőnek. 2. Mikor lehet presbiter ellen vá-
dat elfogadni? A vád komolyságát jelzi, ha ketten vagy hárman Isten előtt is, és nyilvánosan is merik vállalni, hogy valaki ellen tanúskodjanak. Eb-
ben az esetben meg kell vizsgálni az ügyet. Miért szükséges a két vagy három tanú? Emögött egy Ószövetségi alapelv húzódik meg.  Az 5Móz. 
17:6-7-ben ezt olvassuk: "Csak két vagy három tanú vallomása alapján szabad valakit halálra ítélni; egy tanú vallomása alapján nem szabad. A ta-
núk emeljenek rá először kezet, amikor kivégzik, csak azután az egész nép. Így takarítsd ki a gonoszt a magad köréből!"  A vádemelés komolyságát 
fejezi ki az, hogy annak aki a vádat emelte, részt kellet vennie a kivégzésben, azzal a tudattal, hogy az ártatlanul kiontott vért Isten számon fogja  
kérni a kezéből. Ez igaz arra is, hogy az ártatlanul meghurcolt presbiter becsületét is számon fogja kérni Isten a hamis tanúktól azon a napon, amikor 
minden kimondott szóért elszámoltat bennünket. Az 5Móz. 19:15-19-ben ezt mondja Isten Igéje: "Nem lehet elég egy tanú senkinek a bűne vagy  
vétke dolgában sem, bármilyen vétket követett is el. Két vagy három tanú szavával lehet érvényes egy ügy. Ha valaki ellen hamis tanú áll elő, és tör -
vénytelenséggel vádolja őt, akkor az a két ember, akinek pere van egymással, álljon az ÚR színe elé, a papok és a bírák elé, akik akkor hivatalban  
lesznek. A bírák vizsgálják ki jól az ügyet, és ha hazudott a tanú, hazugságot vallott embertársa ellen, azt tegyétek vele, amit ő akart tenni embertár -
sával. Így takarítsd ki a gonoszt a magad köréből!" Ennek a szakasznak az alapján három fontos következtetést kell levonnunk. (1) Világos, hogy 
az, akit megvádolnak, nem feltétlen vétkes azzal, amivel vádolják. Még az Úr Jézust is megvádolták hamis tanúk (Mt. 26:59-61), mégsem lehet két -
ségünk afelől, hogy tökéletesen ártatlan volt mindabban, amiben vádolták. (2) A vádemelés nem csupán a nép vezetői előtt, hanem  az "az Úr színe  
előtt" történik. Ezzel a hamis tanúknak is tisztában kell lenniük, mert ez azt jelenti, hogy az Úr lesz az, aki elszámoltatja őket emiatt. "Nem marad 
büntetlen a hamis tanú, és elpusztul, aki hazugságot beszél." (Péld. 19:9 és 5) (3) A hamis tanúkból könnyen lehetnek vádlottak, akik ellen saját ha-
misságuk tanúskodik. Velük rendkívüli szigorral kellett elbánni.  Ezen a ponton azt is látnunk kell, hogy az Ige sehol nem két vagy három panasz-
kodóról beszél, hanem két vagy három tanúról, akik felvállalják, hogy az Úr színe előtt és a vezetők előtt vádat emeljenek egy bűnössel szemben.  
Ezért fontos ebben a témában az is, hogy tisztázzuk, mit jelent tanúnak lenni.  3. Mit jelent az, hogy tanú? A tanú olyan ember, aki hiteles in-
formációval tud szolgálni egy üggyel kapcsolatban azért, mert valamilyen módon részese volt annak. A két szemével látta, esetleg a két fülével hal -
lotta, vagy az is lehet, hogy részt vett abban, amiről tanúskodik. János apostol például így ír arról, hogy miért hiteles az ő tanúskodásuk: "Ami kez-
dettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. ...  
Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és  
az ő Fiával, a Jézus Krisztussal." (1Jn. 1:1 és 3) Ez azt jelenti, hogy a tanú nem a sejtéseit, a véleményét, a feltételezéseit vagy az érzéseit kell, hogy 
megossza másokkal. Csupán tényekről tanúskodhat, azok közül is csak azokról, amelyeknek tanúja volt valamilyen módon. Minden olyan vádat el  



kell utasítani, amely sejtéseken alapul és nem objektív tényeken. Valaki azt mondhatná erre, hogy bűneink nagy részét titokban követjük el. Ez így 
igaz, csakhogy nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a gyülekezet Krisztusé, és Neki egyáltalán nem mindegy, hogy milyen emberek állnak az élén.  
Van hatalma arra, hogy egy bűneitől elfordulni nem akaró vezetőt leleplezzen mások előtt, hogy a napvilágra került bűneit látva a többi vezető fél-
reállítsa a szolgálatból. A Gal. 6:1 szóhasználata is arra enged következtetni, hogy Isten gondoskodik arról, hogy a bűneitől elfordulni nem akaró  
embert "tetten érjék" a bűnben. Nem arról beszél itt az Ige, hogy hívők bizalmatlanul nyomozzanak egymás bűne után, hanem arról, hogy a bűn a 
hívők előtt lelepleződik, így tanúkká válnak azok, akik ezt látták. 4. Mit kell tenni akkor, ha a vád igaznak bizonyult? "Akik vétkeznek, azokat  
mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon." ( 1Tim. 5:20) Többen felvetették már azt a kérdést, hogy mit kell érteni a "min-
denki előtt" kifejezés alatt. Vannak, akik azt gondolják, hogy ez annyit jelent: a többi vén előtt. Mások szerint ez a gyülekezet előtti nyilvános fegy-
elmezést jelenti. Ha figyelembe vesszük a Mt. 18:15-17-et, ahol Jézus a nyilvános fegyelmezésről is tanít, akkor feltételezhető, hogy már voltak 
szűkebb körű próbálkozások a bűnben lévő vén helyreállítására. A  "mindenki előtt"  tehát azt jelenti, hogy a gyülekezet előtt kell megfeddeni a 
vezetőt.  Miért van szükség arra, hogy a bűnbe sodródott vént a gyülekezet nyilvánossága előtt feddjék meg? Ezt Pál így indokolja: "Többiekben is  
félelem támadjon". A vezető sokak számára példa, és ez így van jól: "Legyetek a követőim testvérek, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan  
mi példát adtunk nektek." - mondja Pál (Fil. 3:17). Az itt lévő symmimétés (summimhthj) jelentése: ”aki valakit másokkal együtt követ = együttkö-
vető”. Tehát a vezetőt követik a többiek, ő példa lehet a jóban is, de például szolgálhat a rosszban is. Indokolt tehát a gyülekezet nyilvánossága előt-
ti  fegyelmezés ilyen esetben, mert ez az aktus "leválasztja" róla azokat,  akik eddig ővele  együtt  követték Krisztust.  Azért van szükség erre a 
"leválasztásra", hogy a bűnbe viszont már ne kövesse senki azt a vént, aki elbukott . 5. Mi a tennivaló akkor, ha vád nem igaz és bebizonyosodik, 
hogy a tanúk hamisan tanúskodtak? Láttuk, hogy amikor Pál a vádemelés feltételeként két vagy három tanú vádemeléséről beszél  (1Tim. 5:19), 
akkor az Ószövetségi alapelvekre hívja fel a figyelmet. Az 5Móz. 19:15-19-ben megtalálhatjuk, hogy mi  Isten akarata ebben az esetben: "ha hazu-
dott a tanú, hazugságot vallott embertársa ellen, azt tegyétek vele, amit ő akart tenni embertársával. Így takarítsd ki a gonoszt a magad köréből!"  
Ebben az esetben tehát az a kérdés, hogy vajon mit akar elérni az a testvér, aki vádat emel egy presbiter ellen, és hamistanúnak bizonyult? Nem ne -
héz belátni, hogy a presbiter becsülete ellen tört, be akarta szennyezni mások előtt, hogy a szolgálatából kimozdítsa. Ha tehát az Úr parancsa az,  
hogy "azt tegyétek vele, amit ő akart tenni embertársával", akkor mit kell tennünk? Két fontos lépést. (1) Nyilvánosságra kell hozni az ügyet, mert 
több mint valószínű, hogy aki hamis tanúskodásra hajlandó, az pletykától sem riad vissza, és ezért biztosra vehető, hogy a gyülekezetből is sokan  
tudnak a dologról, csakhogy nem rendelkeznek a valóságnak megfelelő információkkal. Ezzel a lépéssel a gyülekezet vezetői nyilvánosan megvédik  
annak a vénnek a becsületét, akit hamisan vádoltak meg. (2) Szintén nyilvánosságra kell hozni azt is, hogy a tanúk hazudtak. Így lelepleződnek min-
denki előtt, és a becsületüket elvesztik azok előtt is, akik eddig talán bizonytalankodtak, hogy higgyenek-e a pletykáknak. Nem lehet másképp?  
Amit az Igében Isten kér a vezetőktől, azt nem könnyű megtenni. Szinte biztos, hogy félnek az ilyen radikális döntésektől, hiszen fájdalommal, fe -
szültséggel, esetleg keserűséggel jár együtt. Ezért meg kell néznünk, hogy milyen haszna lehet, annak, ha a vezetők felvállalják, hogy úgy járjanak  
el, ahogy azt a Biblia tanácsolja. 6. Milyen haszna van a biblikus eljárásnak? (1) Ígéretünk van rá, hogy a viszály megszűnik. De Isten Igéje azt 
mondja: "Ha elfogy a fa, kialszik a tűz, ha nincs rágalmazó, megszűnik a viszály. A szén parázslik, a fa lángol, a viszálykodó ember pedig perpat -
vart szít. A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. Az ezüstmáz bevonja az agyagedényt, a sima ajak pedig a gonosz szívet.  
Beszédével álcázza szándékát a gyűlölködő, míg magában alattomosságot gondol. Ha kedvesen szól, ne higgy neki, mert hét utálatosság van szívé -
ben! El lehet takarni a gyűlöletet csalással, de lelepleződik a gonoszság a gyülekezetben. Aki vermet ás, beleesik, és aki követ dob el, arra esik visz-
sza. A hazug nyelvű gyűlöli azt, akit eltiport, és a sima szájú bukást idéz elő."  (Péld. 26.20-28) "Űzd el a csúfolódót, és elmegy vele a perlekedés,  
megszűnik a peres ügy és a gyalázat." (Péld. 22.10) (2) Megelőzhetjük, hogy az egész gyülekezetet tönkretegye ez a helyzet. Tudjuk, hogy ha egy el-
fertőződött sebet időben megtisztítanak, az fájdalommal jár együtt, de elkerülhető, hogy később esetleg amputáció árán lehessen megmenteni a tes -
tet a betegségtől. Az előző helyen azt mondta a Példabeszédek könyve: "A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe." Ez igaz 
a gyülekezetre is, ami a Krisztus teste. "A szén parázslik, a fa lángol, a viszálykodó ember pedig perpatvart szít." Meg kell-e várni, amíg a gyüleke-
zet lángba borul, és sokan bent égnek? Azt gondolom, nem sőt azt gondolom, hogy az Úr felelőségre fogja vonni a vezetőket, ha ilyen esetben a fé -
lelmeik miatt tétováznak. Ugyanis amikor félünk engedelmeskedni Isten egyik nyilvánvaló parancsának, akkor kishitűségünkről teszünk bizonysá -
got. De mi történik, ha a vezetők megteszik időben, amit kell? "Ha elfogy a fa, kialszik a tűz, ha nincs rágalmazó, megszűnik a viszály." (3) Isten 
felhasználhatja a gyülekezeti fegyelmezést arra, hogy helyreállítsa azt a testvért, akit rágalmazáson értek, és szembesítették. bűnével.  A Mt. 18:15-
20-ban az Úr azt mondja, hogy ha valaki elfogadja az intést és hallgat rá, akkor "megnyerted atyádfiát".  7. Összegzés: (1) Presbiter ellen vád nem 
fogadható el. (2) Ha azonban két vagy három tanú áll elő, akkor foglakozni kell az üggyel. (3) Csak objektív tényeket lehet elfogadni és olyan em-
berektől, akik azoknak valamilyen formában a tanúi voltak.  (4) A többi vezetőnek becsülettel meg kell vizsgálni, hogy a tanúk állítása igaz-e.  (5) 
Ha a vádak igaznak bizonyulnak, a vént a gyülekezet előtt nyilvánosan meg kell feddeni, és szolgálatából el kell mozdítani. (6) Ha a vád hamisnak 
bizonyult, akkor a megvádolt vén becsületét nyilvánosan meg kell védeni, és a hamistanúkkal szemben szintén nyilvánosan kell eljárni.  Ha bűnbá-
natot tartanak, meg kell bocsátani, ha nem, ki kell zárni a gyülekezetből őket, amíg meg nem térnek ebből a bűnből.

304 Jn. 13:15 Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Fil. 2:5 Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban 
is megvolt. Mt. 20:28 Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

305 Mt. 11:29 Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek;  
1Pét.5:5 Ugyanúgy, ti ifjabbak: engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgö -
söknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Lásd még: Péld. 15:33 Az ÚR félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen  
alázatos! Róm. 12:16 Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek böl -
csek önmagatok szerint. Ef. 4:1-2 …éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel… Kol. 3:12 Ölt-
setek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Jak. 4:6  „Isten a 
kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja”. 1Pt. 3:8 Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, 
könyörületesek, alázatosak.

306 Fil. 2:3-4 Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga  
hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.

307 Róm. 12:10 a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők 1Thesz. 4:9 A testvéri szeretetről pedig 
nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre 1Pt. 4:8 Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen 
kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez

308 Jn. 13:34-35 Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja 
megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”

309 1Jn. 4:19-20 Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug,  
mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.

310 Ézs. 48:17 Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezet -
lek, amelyen járnod kell. Jn. 7:16 Jézus erre így válaszolt nekik: „Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem.

311 Jób 5:17-18 Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd! A Mindenható fenyítését ne vesd meg! Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de  
keze meg is gyógyít.  Zsid. 12:5-11 és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek mint fiaknak szól: „Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne 
csüggedj el, ha megfedd téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.” Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen 
úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül,  
fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután: testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell-e sokkal inkább engedelmesked -
nünk a lelkek Atyjának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig, a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében ré-
szesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyü -



mölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Lásd még: Péld. 3:11-12 Az ÚR intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld! Mert akit  
szeret az ÚR, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Péld. 20:30 Zúzódások, sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is 
érzett csapások. Péld. 1:3 és 7 Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet! … Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete, a 
bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Péld. 1:23-26 és 30-31 Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megis-
mertetem veletek igéimet. Kiáltottam nektek, de vonakodtatok, kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt. Semmibe vettétek minden tanácsomat, és  
feddésemmel nem törődtetek, ezért én is nevetek majd a bajotokon, kigúnyollak, ha eljön, amitől rettegtek… nem törődtek tanácsommal, megvetet-
ték minden feddésemet. Ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, és tanácsukkal laknak jól. Jer. 32:33 Hátukat fordították felém, nem arcukat, bár taní-
tottam őket, idejében tanítottam, de nem fogadták meg engedelmesen az intést. Zof. 3:2 Nem hallgatott a szóra, nem fogadta meg az intést, nem bí-
zott az ÚRban, nem járult Istene elé. Péld. 10:17 Az élet ösvényén jár, aki megfogadja az intést, de tévelyegni fog, aki megveti a dorgálást.  12:1 
Aki szereti az intelmet, szereti a tudást, aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad. 13:18 Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti az intést, de 
tisztelik azt, aki megfogadja a feddést.

312 1Móz. 15:1 Ezek után az események után így szólt az ÚR Abrámhoz látomásban: Ne félj Abrám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges.  
26:24 Azon az éjszakán megjelent neki az ÚR, és ezt mondta: Én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene. Ne félj, mert én veled vagyok, megáldalak  
téged, megsokasítom utódaidat szolgámért, Ábrahámért! Józs. 1:1 és 9 …ezt mondta az ÚR Józsuénak… Megparancsoltam neked, hogy légy erős 
és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz. Ézs. 41:10 és 13 Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüg-
gedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. … Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom  
jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek! 43:1 De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert  
megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!  Mk. 5:36 Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: „Ne félj, 
csak higgy!” ApCsel. 18:9 Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: „Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass… Jel. 1:17 Amikor megláttam, lába 
elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: „Ne félj, én vagyok az első és az utolsó…

313 Zsolt. 94:19 Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.  119:50 Ez a vigasztalásom nyomorúságomban, mert beszéded 
megelevenít engem. 119:76 Vigasztaljon meg engem szereteted, ahogyan megígérted szolgádnak.  Ézs. 51:12 Én, én vagyok vigasztalótok! Miért 
félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára jut? 2Kor. 1:3-5 Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és min-
den vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, az-
zal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges 
a mi vigasztalásunk is. 2Kor. 7:6 De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket… 2Thessz. 2:16-17 Maga pedig a mi Urunk Jézus 
Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a  
ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.

314 Jn. 14:26 A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit  
én mondtam nektek. 16:13 amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat  
mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek

315 2Tim. 3:16-17 A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes le -
gyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tit. 1:9 aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges taní-
tással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Lásd még: ApCs. 20:32 Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak tite-
ket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Kol. 1:28 Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel 
intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. 1Tim. 4:16 Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek 
mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is.

316 Róm. 15:1 Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. 1Jn. 3:16 Abból ismerjük 
a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. 1Thessz. 5:11 …építse egyik a másikat, 
ahogyan teszitek is.

317 Róm. 14:19 Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. 1Thessz. 5:11 …építse egyik a másikat, 
ahogyan teszitek is.

318 Róm. 15:7 Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.
319 5Móz. 3:28 Józsuénak azonban adj parancsot, erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog átkelni e nép élén, és ő osztja majd fel az országot, amelyet látsz.-

Róm. 1:12 vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Lásd még: 1Sám. 23:16 Ekkor elindult Jó-
nátán, Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőségbe, és erősítette az Istenbe vetett bizalmát. Ézs. 35:3 Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a 
roskadozó térdeket! Zsid. 10:25 Összejöveteleinkről ne maradjunk el, mint némelyek szoktak, hanem buzdítsuk egymást annál inkább, minél köze-
lebb érzitek a napot. (Békés-Dalos fordítás)

320 ApCs. 15:32 Júdás és Szilász, akik maguk is próféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket.; Róm. 12:7-8 ha valamilyen 
más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöl -
járó igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. 1Thesz. 2:11-12 Aminthogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként in-
tettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket: éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Zsid. 3:13 Sőt buz-
dítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától  10:24 Ügyeljünk arra, hogy 
egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk 

321 Róm. 12:13 A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.
322 Gal. 6:2 Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét
323 1Kor. 14:3 Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. 2Kor. 2:7 Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasz-

taljátok meg, hogy a túlságos nagy szomorúság valamiképpen meg ne eméssze az ilyet. 1Thessz. 4:18 Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igék-
kel. 5:11 Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

324 Apcs. 20:35 Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jé-
zus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” 1Kor. 12:25 ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondos-
kodjanak egymásról a tagok. Ef. 4:28 Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a java -
kat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek 1Tim. 5:8 Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és 
rosszabb a hitetlennél 1Jn. 3:17 Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban  
hogyan lehetne az Isten szeretete?  Jak. 2:15-16 Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig 
ezt mondja nekik közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van,  
mit használ az?

325 Jak. 5:16 Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó kö -
nyörgésének

326 Lk. 17:4 És ha naponta hétszer vétkezik ellened, és hétszer tér vissza hozzád ezt mondva: Megbántam - bocsáss meg neki.” Kol. 3:12-14 Öltsetek 
tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást,  
és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.  Mindezek fölé  
pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Lásd még: 1Thesz. 5:15 Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, 
hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt. Zak. 8:17 Ne tervezzetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, és ne sze-



ressétek a hamis esküt! Mindezt gyűlölöm én - így szól az ÚR.  Mt. 7:12 „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is  
ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” Péld. 17:9 Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki foly-
ton arról beszél, elszakad a barátjától. 19:11 Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket.

327 2Móz. 18:19-20 Most azért hallgass a szavamra, tanácsot adok neked, és Isten is veled lesz. Légy te a nép szószólója Istennél, és te vidd ügyeiket  
Isten elé! Őket pedig figyelmeztesd a rendelkezésekre és utasításokra, és ismertesd meg velük az utat, amelyen járniuk kell, és azt, hogy mit kell  
cselekedniük. 1Sám. 8:9 Hallgass tehát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni  
fog felettük. Ez. 3:17 Emberfia! Őrállóvá tettelek téged Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Mt. 18:15 „Ha 
vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfiát Lk. 17:3 Vigyázzatok magatokra!” Ha vétkezik el-
lened atyádfia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki.  Fil. 2:1 Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyel-
meztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület… 

328 Péld. 6:23 Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés. ApCs. 20:31 Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, 
hogy három évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. 1Thesz. 2:11-12 Aminthogy azt is tudjátok, hogy mint gyer-
mekeit az apa, mindenkit egyenként. intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket: éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és di -
csőségébe hív titeket. Lásd még: Péld. 15:10 és 31-32 Rosszul esik az intés annak, aki letér az ösvényről, pedig meghal az, aki gyűlöli a dorgálást.  
… Akinek a füle hallgat az életre való feddésre, az a bölcsek között marad. Aki semmibe veszi az intést, önmagának árt, aki pedig hallgat a dorgá -
lásra, értelmessé válik. 19:20 Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy! 27:5-6 Jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetnél. Jó 
szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködőnek a csókja. 28:23 Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb lesz annál, aki 
csak hízeleg. Zsolt. 141:5 Ha igaz ver engem, szeretetből van az. Olaj a fejemnek még a feddése is. Akik pedig gonoszságban élnek, azokért még  
imádkozom is.

329 1Sám. 3:12-13 Azon a napon beteljesítem Élin mindazt, amit megmondtam háza népéről. Elkezdem, és bevégzem. Mert megjelentettem neki,  
hogy minden időkre szóló ítéletet tartok háza népén azért a bűnért, amelyről tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak magukra, és mégsem fenyítette meg  
őket. Péld. 29:1 Aki a fenyítés ellenére is nyakas marad, hirtelen gyógyíthatatlanul összetörik. Jer. 6:8 Fogadd el a fenyítést, Jeruzsálem, különben 
el kell szakadnom tőled, és sivár, lakatlan földdé teszlek!

330 Jak. 5:16 Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó kö -
nyörgésének.

331 mind tanbeli, mind  erkölcsi  dolgok tekintetében –  Tit. 1:13 Éppen ezért kímélet nélkül fedd őket, hogy egészséges legyen a hitük 3Móz. 11:44 
Mert én, az ÚR vagyok a ti Istenetek, mutassátok hát meg, hogy szentek vagytok! Legyetek szentek, mert én szent vagyok! Ne tegyétek magatokat  
tisztátalanná. 1Pt. 1:15-16 mivel ő, a Szent hívott el titeket - magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint meg van írva: „Szen-
tek legyetek, mert én szent vagyok.” 1Kor. 5:13b Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül!

332 3Móz. 19:17 Ne gyűlöld szívedben atyádfiát! Fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében. Mt. 18:15-18  „Ha vétkezik atyádfia, 
menj el hozzá, intsd meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfiát Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két em-
bert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre  
sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bizony, mondom néktek: amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is,  
amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Jak. 5:16 és 19-20 Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymá-
sért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. … Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévelyedik az igazságtól, és 
megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez.

333 Mt. 18:15-18 Lásd előző lábjegyzetetnél!
334 Jak. 3:18 Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Ézs. 32:17 Az igazság békét teremt, és az igazság a 

békét és a biztonságot szolgálja örökké. Péld. 17:15 Aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat: mindkettőjüket egyaránt utálja 
az ÚR.

335 Mt. 5:39-45 Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat  
is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít,  
menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el.”…„Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd fele -
barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy  
legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. 1Kor. 6:1-7 Hogyan merészel kö-
zületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a hitetlenek, s nem a szentek előtt törvénykezni? Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett  
fognak ítélkezni? És ha ti ítélkeztek a világ felett, arra talán méltatlanok vagytok, hogy jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek? Vagy nem tudjátok,  
hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban! Ha tehát hétköznapi ügyekben peres -
kedtek, akkor azokat ültetitek a bírói székbe, akik semmit sem számítanak a gyülekezet előtt? Megszégyenítésül mondom nektek! Ennyire nincs kö-
zöttetek egyetlen bölcs sem, aki igazságot tudna tenni testvérei között? Sőt testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt. Egyáltalán már  
az is nagy gyarlóság bennetek, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt? Kol. 
3:13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy te -
gyetek ti is. Ef. 4:31-32 Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont le-
gyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Róm. 14:19 Azokra a 
dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. 12:17 Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gon-
dotok, ami minden ember szemében jó.

336 Róm. 14:1-15:7 A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen pedig  
zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Ki  
vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Ez az  
egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki  
az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az  
Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár megha -
lunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el  
testvéredet? Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. Mert meg van írva: „Élek én, így szól  
az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent.” Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot  
adni az Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy  
elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart,  
annak tisztátalan az. Ha pedig atyádfia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért  
Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség  
és a Szentlélekben való öröm; mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra töre -
kedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne rombold az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az  
embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik. Te azt a hitet,  
amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik,  
máris elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyen -
geségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus  



sem magának kedvezett, hanem ahogyan meg van írva: „A te gyalázóid gyalázásai énreám hullottak.” Mert amit korábban megírtak, a mi tanítá-
sunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy 
kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és  
Atyját. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.

337 Ef. 4:2/b …  viseljétek el egymást szeretettel
338 Lásd 13.4 jegyzeteit
339 ApCs. 11:26b  A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztényeknek. 18:27 Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek 

biztatták, és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek.
(Megjegyzés: Az ApCs. 18:27 szóhasználata világossá teszi, hogy az Újszövetségben általában a tanítvány, keresztény, testvér és a hívő olyan szi -
nonímák, amelyek Jézus követőire vonatkoznak. Tehát minden keresztény tanítvány. Tanítvány: ApCs. 11:26, 18:27, 19:9, 20:1.30, 21:4; Keresz-
tény: ApCs. 11:26, 26:28 + 1Kor. 9:5, Gal. 1:22, 1Pt. 4:16; Testvér: ApCs. 1:15, 10:23, 11:1, 14:2, 15:22, 16:2, 18:27; Hívők: ApCs. 4:32, 5:14, 
10:45, 11:2, 18:27, 19:18)

340 Mk. 3:13-15 Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart; ők pedig odamentek hozzá. Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legye -
nek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Jn. 15:16 és 19  Nem ti választottatok 
ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy 
bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek… Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók  
vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ.

341 Lk. 9:23 Azután így szólt mindnyájukhoz: „Ha valaki énutánam akar jönni … kövessen engem. (lásd még: Mt. 16:24 Mk. 8:34) Lk. 9:61-62 Egy 
másik is ezt mondta: „Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől.” Jézus pedig így felelt: „Aki az eke szarvára teszi  
a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”

342 Lk. 9:23 Azután így szólt mindnyájukhoz: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen en-
gem. (Lásd még: Mt. 16:24 Mk. 8:34)

343 Mt. 10:37-39 Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem  
méltó hozzám; és aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti éle -
tét énértem, az megtalálja azt.” Lk. 14:26 „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját 
lelkét is, nem lehet az én tanítványom.

344 Lk. 14:26 „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg … még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom.
345 Lk. 14:33 (Megjegyzés: A nagyobb összefüggésből kiderül, hogy itt Jézus nem „kolduló szerzeteseknek” hívja el tanítványait, nem azt tanítja,  

hogy nem lehet vagyonuk, hanem hogy ne legyenek az anyagi javak rabszolgáivá. Például Péternek miután Jézus követője lett, megmaradt a háza.  
Az Úr Jézus azt kéri, hogy az Ő javára mondjunk le minden vagyonunkról = legyünk szabadok, mert két urat nem szolgálhatunk egyszerre /Mt.  
6:24, Lk. 16:13/. Arra az esetre, ha az Ő tanítványi elvesztik egzisztenciális hátterüket, mert valamilyen okból választaniuk kell Jézus és az anyagi  
biztonság között, Jézus ígérete ez: „Bizony, mondom néktek: senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy  
szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántófölde -
ket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet.”)

346 Jn. 15:5 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok 
cselekedni.

347 Jn. 20:21b Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” Lk. 24:45-48 Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, és 
így szólt nekik: „Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevé -
ben a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. ApCs. 1:8 Ellenben erőt kaptok, amikor el-
jön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” 10:42 És ő megpa-
rancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak.  2Kor. 5:20 Tehát 
Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!

348 Mk. 16:15 Ezután így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Lk. 24:47  hir-
detni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve.

349 Mt. 28:18-20 Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá min-
den népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nek-
tek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

350 Jn. 15:26-27 „Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot én-
rólam; de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok.” ApCs. 1:8 Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és ta-
núim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.”  5:32 Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az esemé-
nyeknek, és tanúja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki.” 1Kor. 2:4 Beszédem és igehirdetésem sem az emberi 
bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével;

351 1Pt. 3:15 Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri  
tőletek a bennetek élő reménységet. ApCs. 4:13, 29 és 33 Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudat-
lan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak … Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add  
meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet … Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy 
kegyelem volt mindnyájukon.

352 Mt. 7:21 „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei  
Atyám akaratát. 1Thesz. 1:5 Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal  
is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben Tit. 2:5b és 10b  …legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. … a mi üdvö-
zítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. 3:8 Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben 
hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöljárni: ezek jók és hasznosak az embereknek. Jak. 2:15-17, 20 és 26 Ha egy férfi- vagy nőtestvérünk-
nek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lak -
jatok  jól,  de  nem adjátok  meg  nekik,  amire  a  testnek  szüksége  van,  mit  használ  az?  Ugyanígy  a  hit  is,  ha  cselekedetei  nincsenek,  halott  
önmagában… Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő?… Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a  
hit is halott cselekedetek nélkül.

353 Zsolt. 27:8 Ha ezt mondod: Járuljatok színem elé! - szívem így válaszol: Színed elé járulok, URam! 95:6-7 Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, 
essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát,  
143:8 Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom Ézs. 55:6 Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítsé-
gül, amíg közel van! Róm. 8:15 Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Ab-
bá, Atya!” 1Thesz. 5:17 szüntelenül imádkozzatok, Jak. 4:8a Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.

354 Zsolt. 109:30 Hangos szóval magasztalom az URat, és dicsérem őt a sokaság előtt, 1Sám. 2:30b  Mert akik engem dicsőítenek, azoknak dicsősé-
get szerzek, de akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. Zsid. 13:15 Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást 
tévő ajkaink gyümölcsét. 2Kor. 3:18 Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a  
képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre. Feltételei vannak annak, hogy Isten elfogadja dicsőí-tésünket: (1) istenfélő, tisz-



ta élet – Ézs. 29:13-14 Így szól az Úr: Mivel ez a nép csak szá-jával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, istenfé -
lelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodál-kozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a böl -
csek bölcsességének, az értelmesek értelme homályos marad. (2) Szent Szellem által uralt, igaz élet – Jn. 4:23-24 De eljön az óra, és az most van, 
amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Lélek, és akik imádják őt,  
azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” (3) Istennek engedelmes, szolgáló élet – Jn. 17:4 Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy 
elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem:

355 Ef. 5:20 és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. A hála akkor kedves Isten előtt, ha az 
aki hálát ad a múltban megtapasztalt gondviselésért, nem aggódik a jövőért – Mt. 6:25 és 31-34 „Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, 
hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?… „Ne aggódja -
tok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok  
pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne ag -
gódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” Fil. 4:6 Semmiért se aggódjatok, hanem imád-
ságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;

356 Mt. 7:7 „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Fil. 4:6-7 Semmiért se aggódjatok, hanem imád-
ságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja  
őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Zsolt. 50:15 Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőí-
tesz engem. 145:18-19 Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallja kíván -
ságukat, és megsegíti őket. Kéréseink meghallgatásának feltételei: (1) Tiszta motivációkkal kell kérni – Zsolt. 66:18 Ha álnok szándék lett vol-
na szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. Jak. 4:3, Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjá -
tok azt eltékozolni. (2) Hittel teljes bizalommal kell kérni – Mt. 21:22 És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.” Jak. 1:6-8 De 
hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az  
ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember. (3) Istenre utaltságunk tudatosításával kell kérni– Jak. 4:2 
Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert  
nem kéritek. Jn. 16:24 Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. (4) Jézus nevében kell 
kérni = aminek Ő hajlandó mögé állni – Jn. 14:13-14 és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; 
ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem.” (5) Isten akaratával összhangban kell kérni – 1Jn. 5:14-15 Az iránta való bizalmunk pe-
dig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tud -
juk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. (6) Testvéreinkkel egyetértésben kell kérni – Mt. 18:19 Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha kö-
zületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám.

357 Zsolt. 32:3-5 Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a 
nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te megbocsá-
tottad bűnömet, amit vétettem. Péld. 28:13 Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. 1Jn. 
1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Feltétele van annak, hogy Isten a 
bűnvallásunkat elfogadja: (1) Jézus váltsághalálában bízva kell bűneinket megvallani - 1Jn. 2:1-2 Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy 
ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak 
a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is. (2) A bűnnel való szakítás szándékával kell bűneinket megvallani  – Péld. 28:13 Aki takargatja vét-
keit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Jer. 3:4-5 Bezzeg most így kiáltasz hozzám: Atyám! Ifjúságomtól 
fogva te vagy a segítőm! Örökké tart-e haragod, megmarad mindvégig? Így beszélsz, de közben folytatod rossz életedet, ahogy csak bírod.

358 1Tim. 2:1-4 Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért  
és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe 
előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. 1.Sám. 12:23 Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az 
ÚR ellen, és ne imádkozzam többé értetek. Sőt inkább tanítalak majd benneteket a jó és egyenes útra. Kol. 1:9-11 Ezért tehát, attól a naptól fogva, 
amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség 
és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és nö-
vekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt  
hosszú tűrésre. A közbenjárás feltétele a tisztaság – 1Tim. 2:8 Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imád-
kozzanak harag és kételkedés nélkül.

359 Mt. 21:22 És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.” Zsid. 10:22 járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a 
szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, 11:6 Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy 
ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Jak. 1:6-7 De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hul -
láma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól,…

360 Jn. 9:31 Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket; de ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. 1Jn. 3:21-22  és 
amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves őelőtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fi -
ának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. 5:14 Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, 
hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket.

361 Mt. 28:1-2, 5-6 Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy 
földrengés volt, az ÚR angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. … Az asszonyokat pedig így szólította meg az an-
gyal: „Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a  
helyet, ahol feküdt. Mk. 16:9 A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg…

362 ApCs. 20:7 A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a  
tanítást egészen éjfélig meghosszabbította.

363 Zsolt. 122:1 Örülök, ha ezt mondják nekem: Az ÚR házába megyünk! ApCsel. 2:42 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a kö-
zösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Zsid. 10:25 Összejöveteleinkről ne maradjunk el mint némelyek szoktak, hanem buzdítsuk 
egymást annál inkább, minél közelebb érzitek a napot. (Békés-Dalos)

364 ApCs. 2:42 és 46 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. … Napról 
napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek  
az ételben. Jak. 1:27 Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisz -
tán megőrizni az embernek önmagát a világtól.

365 Józs. 1:8 Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben  
meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Zsolt. 1:1-3 Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek  
útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a fo -
lyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.

366 2Móz. 20:9-11 Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak nyugalomnapja. Semmiféle  
munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt al -
kotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az  



ÚR a nyugalom napját.
367 2Móz. 31:13 és 16-17 Így beszélj Izráel fiaival: Tartsátok meg szombatjaimat, mert jel ez köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre. Így tudjá-

tok meg, hogy én, az ÚR vagyok a megszentelőtök. … Tartsák meg Izráel fiai a szombatot, tegyék a nyugalom napjává nemzedékről nemzedékre  
örök szövetségül. Örök jel ez köztem és Izráel fiai között. Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget és a földet, a hetedik napon pedig megnyu -
godott és megpihent.

368 Zsid. 9:15 Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak  
elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. 2Kor. 1:22 Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe. Ef. 1:13-14a Őbenne 
pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélek -
kel, örökségünk zálogával…

369 2Kor. 5:17 Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Gal. 6:15 Mert a Krisztus Jézusban sem a körülme-
télkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség; hanem csak az új teremtés.

370 Róm. 14:5 Ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meg-
győződésében. Kol. 2:16-17 Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő 
Krisztusnak, aki a valóság.

371 Zsolt. 118:24 Ez az a nap, amelyet az ÚR elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! 3Móz. 23:3 Hat napon át végezhetitek munkátokat, de a hete-
dik napon teljes nyugalom legyen szent összegyülekezéssel. Semmi munkát ne végezzetek; az ÚRtól rendelt pihenőnap legyen az mindenütt, ahol  
laktok. 5Móz. 5:14 De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak a nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se  
szolgád, se szolgálód, se ökröd, se szamarad és semmiféle állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Hadd pihenjen szolgád és szolgálód  
hozzád hasonlóan! (Megjegyzés: Bár az Ószövetséghez tartozó szombat törvény Isten újszövetségi népe számára nem törvény, mégis észre kell 
vennünk két fontos dolgot: (1) szükségünk van egy napra, amikor megállhatunk, és az Úrral való kapcsolatunk elmélyítésére időt szánunk, (2) a hat 
napi munka után szükségünk van egy napra, amikor fizikailag megpihenünk. Mindkettő Isten tervének része!)

372 1Móz. 1:27-28 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta  
őket és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain 
és a földön mozgó minden élőlényen! 2:18 Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Péld. 
5:18-19 Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Szerelmes szarvasünő és kedves őzike ő, keblei gyönyörködtetnek min -
denkor, szerelmétől mindig mámoros leszel. 18:22 Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az ÚR jóakaratát. 19:14 A ház és a vagyon apai 
örökség, de az ÚRtól van az okos feleség. 31:10 és 30-31 Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. … Csalóka a  
báj, mulandó a szépség, de az URat félő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen! Préd. 9:9 
Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt; mulandó életed minden  
napján, mert ez jutott neked az életben, és munkád révén, amit fáradsággal végzel a nap alatt. ÉnÉn. 8:6-7 Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, 
mint pecsétet a karodra! Bizony, erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az ÚRnak 
lángja. Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni. De ha valaki háza minden kincsét kínálná is a szeretetért, csak megvet -
nék érte.

373 Jer. 29:6 Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok! Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat! Szüljenek azok fiúkat és lá -
nyokat! Szaporodjatok, és ne fogyjatok! 1Móz. 1:27-28 … férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Isten: Szapo-
rodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet.

374 ÉnÉn. 2:7 Kérve kérlek titeket, Jeruzsálem lányai, a gazellákra és a mező szarvasaira: Ne keltsétek, ne ébresszétek föl a szerelmet, amíg nem akar -
ja! Zsolt. 25:12-13 Azt az embert, aki féli az URat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. 3Móz. 18:6 
Senki se közeledjék egy vér szerinti rokonához sem azért, hogy fölfedje annak szemérmét. Én vagyok az ÚR. 5Móz. 7:3-4 Ne házasodj össze velük, 
ne add lányaidat az ő fiaikhoz, és ne végy fiaidnak feleséget az ő lányaik közül. Mert eltérítik fiaidat tőlem, és más isteneknek fognak szolgálni. Ak-
kor pedig haragra gerjed ellenetek az ÚR, és hamar kipusztít benneteket. 2Kor. 6:14 Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egy-
máshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?

375 1Móz. 2:24a Ezért a férfi elhagyja apját és anyját…
376 1Móz. 2:24 Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez…
377 1Móz. 2:24 Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté. Mk. 10:6-8 a teremtés kezdete óta az embert férfi-

vá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy.  
(Lásd még: Mt.19:5, Ef. 5:31) 1Kor. 6:16-17 Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele? Mert - amint az Írás mondja  
- „lesznek ketten egy testté.” Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek ővele.7:2-5 A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és 
minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének,  
hanem a férje; s ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezés-
sel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtele -
nek vagytok magatokon uralkodni.

378 1Kor. 11:3 Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten. Ef. 5:23 mert a fér-
fi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is.

379 Ef. 5:25, 28 és 33 Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte … Hasonlóképpen a férfi -
ak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét az önmagát szereti. … De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a felesé-
gét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. 1Pt. 3:7 És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb 
féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Lk. 22:26-
27 „A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a 
legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. 1Tim. 5:8 Ha pedig valaki övéiről és főként há-
za népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél.

380 1Móz. 2:18 Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Péld. 12:4 A derék asszony urának 
koronája, de mint a csontszú, olyan a szégyentelen. Péld. 31:10-12 Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. Ura 
szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát.

381 Tit. 2:3-5 ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek; senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsa -
nak a jóra; neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt  
engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét.

382 Ef. 5.33 De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.
383  Lásd a 378. Lábjegyzetet! Kol. 3:18 Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. 1Tim. 2:12 A tanítást azonban az 

asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben.
384 Lásd a 381. Lábjegyzetet!
385 Lásd a 381. Lábjegyzetet!



386 Róm. 7:2-3 Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint; de ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény ha -
tálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes  
kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. 1Kor. 7:39 Az asszonyt törvény köti, amíg él a férje, de ha a férje meghal, szabadon férj -
hez mehet ahhoz, akihez akar, de csak az Úrban.

387 Mal. 2.10-16 Hiszen egy atyánk van mindnyájunknak, egy Isten teremtett bennünket! Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz, meggyalázva az 
atyáinkkal kötött szövetséget? Hűtlenné vált Júda, utálatos dolgokat követtek el Izráelben és Jeruzsálemben. Meggyalázta Júda az ÚR szent helyét,  
mert idegen isten leányait szerette meg, és velük házasodott össze. Irtson ki az ÚR mindenkit Jákób sátraiból, aki ilyent követ el, a csábítót, és aki  
hallgat rá, még ha áldozatot visz is a Seregek URának! Továbbá ezt teszitek: könnyel öntözitek az ÚR oltárát, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint  
már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. Ezt kérdezitek: Miért nem? - Azért, mert az ÚR a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorod -
ban elvett feleségedhez, pedig ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember se tesz ilyent, akiben maradt még lélek. De mire is törek-
szik az ember? Arra, hogy utódot kapjon Istentől. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkorotokban elvett feleségetekhez! Gyű-
lölöm azt, aki elválik feleségétől - mondja az ÚR, Izráel Istene -, mert erőszak tapad ruhájára - mondja a Seregek URa. Vigyázzatok magatokra, ne  
legyetek hűtlenek! Mt. 19:3-9 Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle: „Szabad-e az embernek bármilyen okból 
elbocsátania a feleségét?” Ő így válaszolt: „Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?” Majd így folytatta:  
„Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az  
Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.” Erre azt mondták neki: „Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon válóle -
velet neki?” Jézus így válaszolt nekik: „Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva  
nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét - a paráznaság esetét kivéve -, és mást vesz feleségül, az házasságtörő.”

388 1Pt. 3:1-2 Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük maga -
viselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre.

389 1Kor. 7:12-15 A többieknek pedig én mondom, nem az Úr: ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy 
asszonynak hitetlen férje van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség  
pedig hívő férje által; különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el,  
nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk.

390 Zsolt. 127:3 Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Zsolt. 128.3-4 Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő 
szőlőtő; gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az URat.

391 Kol. 3:21 Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Tit. 2:4 (a fiatal asszonyok) szeressék a férjüket és gyermeke-
iket.

392 Péld. 22:6 Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.
393 1Kor. 11:1 Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. Mt. 18:5-6 És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az 

engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a ten-
ger mélyébe vetik.

394 2Móz. 10:2 Beszéld majd el a fiaidnak és unokáidnak, amit Egyiptommal cselekedtem, és jeleimet is, amelyekkel sújtottam őket. Tudjátok meg 
ebből, hogy én vagyok az ÚR! 5Móz. 6:6-7 Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt,  
és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!

395 Ef. 6:4 Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Péld. 13:24 Aki kíméli bot-
ját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti. Péld. 29:17 Fegyelmezd fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, sőt örömöt találsz benne. Péld. 
29:15 A bot és a fenyítés bölccsé tesz, a kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz anyjára. Jel. 3:19 Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: 
igyekezz tehát, és térj meg!  Zsid. 12:5-11 „Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged, mert akit szeret az Úr, azt  
megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.” Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú  
az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután: testi apáink  
fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig,  
a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem 
látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa.

396 1Tim. 5:8 Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél.
397 Ef. 6:1-2 Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez 

ígéret fűződik Kol. 3:20 Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. 2Móz. 20:12 Tiszteld apá-
dat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!

398 Bír. 17:6 Abban az időben nem volt király Izráelben, mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. Péld. 8:15-16 Általam uralkodnak a királyok, és ren-
delkeznek igazságosan a fejedelmek. Általam vezetnek a vezérek, és ítélkeznek igazságosan az elöljárók. 11:14 Vezetés nélkül elbukik a nép, de se-
gítséget jelent, ha sok a tanácsadó. Préd. 8:9-14 Ilyeneket láttam, figyelmemet azokra a tettekre irányítva, amelyeket olyankor követnek el a nap 
alatt, amikor egyik ember a másik rovására hatalmaskodik. Így láttam, hogy a bűnösöknek temetést rendeztek, amikor meghaltak; de eltávolították a  
szent helyről azokat, akik becsületesen éltek, és elfelejtették őket a városban. Ez is hiábavalóság! Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek  
fölött, azért van tele az embereknek a szíve gonosz törekvésekkel, úgyhogy a vétkes százszor is követhet el gonosztettet hosszú időn át. De én mégis  
tudom, hogy az istenfélőknek lesz jó dolguk, mert Őt félik. A bűnösnek azonban nem lesz jó dolga, és élete nem nyúlik hosszúra, mint az árnyék,  
mivel nem féli az Istent. Van ilyen hiábavalóság is, ami a földön történik: Vannak igazak, akikkel úgy bánnak, mint a bűnösökkel; és vannak bűnö-
sök, akikkel meg úgy bánnak, mint az igazakkal. Azt mondom, hogy ez is hiábavalóság. Dán. 4:14 Az angyalok határozata ez a rendelet, a szentek 
parancsa ez a végzés. Hadd tudják meg az élők, hogy a Felséges uralkodik az emberek királysága fölött: annak adja, akinek akarja, és a legalacso -
nyabb sorsú embert is trónra emelheti. Róm 13:1 Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől,  
ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett.

399 Róm. 13:3-4 Mert a jócselekedet miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól?  
Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle: mert Isten szolgája az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot,  
hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. 1Pt. 2:14 akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők meg-
büntetésére és a jót cselekvők megdícsérésére. Préd. 8:9-14 Ilyeneket láttam, figyelmemet azokra a tettekre irányítva, amelyeket olyankor követnek 
el a nap alatt, amikor egyik ember a másik rovására hatalmaskodik. Így láttam, hogy a bűnösöknek temetést rendeztek, amikor meghaltak; de eltávo-
lították a szent helyről azokat, akik becsületesen éltek, és elfelejtették őket a városban. Ez is hiábavalóság! Mivel nem ítélkeznek hamarosan a go -
nosz tettek fölött, azért van tele az embereknek a szíve gonosz törekvésekkel, úgyhogy a vétkes százszor is követhet el gonosztettet hosszú időn át.  
De én mégis tudom, hogy az istenfélőknek lesz jó dolguk, mert Őt félik. A bűnösnek azonban nem lesz jó dolga, és élete nem nyúlik hosszúra, mint  
az árnyék, mivel nem féli az Istent. Van ilyen hiábavalóság is, ami a földön történik: Vannak igazak, akikkel úgy bánnak, mint a bűnösökkel; és  
vannak bűnösök, akikkel meg úgy bánnak, mint az igazakkal. Azt mondom, hogy ez is hiábavalóság.

400 1Tim. 2:1-2 Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért  
és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.

401 2Krón. 26:16-21 Amikor azonban megerősödött, vesztére felfuvalkodott, és vétkezett Istene, az ÚR ellen. Bement ugyanis az ÚR templomába,  
hogy illatáldozatot mutasson be az illatáldozati oltáron. De bement utána Azarjá főpap és vele együtt az ÚR papjai, nyolcvan erős ember. Elébe áll -



tak Uzzijjá királynak, és ezt mondták neki: Nem a te dolgod, Uzzijjá, hogy illatáldozatot mutass be az ÚRnak, hanem Áron fiaié, a papoké, akiket  
azért szenteltek föl, hogy ők mutassák be az illatáldozatot. Menj ki a szentélyből, mert vétkeztél, és ez nem válik dicsőségedre az ÚRistennél! Erre 
felbőszült Uzzijjá, akinek éppen a kezében volt az áldozathoz való füstölőedény. De amikor felbőszült a papok ellen, poklos folt jelent meg a hom-
lokán az ÚR házában levő papok előtt, az illatáldozati oltár mellett. Amikor Azarjá főpap és a többi pap feléje fordult, látták a poklos foltot a hom -
lokán. Ekkor kiűzték onnan, de ő maga is sietett kimenni, mert az ÚR verte meg őt. Uzzijjá király poklos maradt halála napjáig, és egy elkülönített  
házban lakott poklosan, mert kizárták az ÚR házából. Fia, Jótám állt a királyi palota élén, ő bíráskodott az ország népe fölött.

402 Róm. 14:12 Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek.
403 Róm. 13:2 és 5-7 Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen; akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra…  

Ezért tehát engedelmeskedni kell nemcsak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik ép -
pen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vá -
mot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel: a tiszteletet.  1Pt. 2:13-17 Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az 
Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők meg -
dícsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok: nem úgy, mint akik a  
szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent  
féljétek, a királyt tiszteljétek. Tit. 3:1 Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségeknek: engedelmeskedje-
nek, és legyenek készek minden jó cselekedetre.

404 ApCs. 4:19 Péter és János azonban így válaszolt nekik: „Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre: ítéljétek  
meg magatok; 2Móz. 1:15-17 és 20 Azután parancsot adott Egyiptom királya a héber bábáknak, akik közül az egyiknek Sifrá, a másiknak Púá volt a 
neve. Ezt mondta: Amikor a héber asszonyok szülésénél segédkeztek, figyeljétek a szülés lefolyását: ha fiú lesz, öljétek meg, ha leány, hagyjátok  
életben! De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy, ahogyan Egyiptom királya meghagyta nekik, hanem életben hagyták a fiúgyermeke -
ket…. Ezért jót tett Isten a bábákkal. A nép pedig szaporodott, és igen megerősödött. Dán. 3:16-18 Sadrak, Mésak és Abédnegó így válaszolt a ki-
rálynak: Ó Nebukadneccar! Nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az  
izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük,  
és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál! 2Móz. 1:15-17 és 20 Azután parancsot adott Egyiptom királya a héber bábáknak, akik 
közül az egyiknek Sifrá, a másiknak Púá volt a neve. Ezt mondta: Amikor a héber asszonyok szülésénél segédkeztek, figyeljétek a szülés lefolyását: 
ha fiú lesz, öljétek meg, ha leány, hagyjátok életben! De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy, ahogyan Egyiptom királya meghagyta ne-
kik, hanem életben hagyták a fiúgyermekeket. … Ezért jót tett Isten a bábákkal. A nép pedig szaporodott, és igen megerősödött.

405 1Tim. 2:1-2 Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért  
és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.

406 Jn. 11:25-26 Jézus ekkor ezt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az 
nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” Róm. 14:7-8 Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának; mert ha élünk, az Úrnak 
élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.  Fil. 1:21-24 Mert nekem az élet Krisztus, és a 
meghalás nyereség! Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam: nem tudom. Szorongat  
ez a kettő: vágyódom elköltözni, és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél; de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. 
Jel. 6:9-10 És amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, 
amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották: „Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérün -
kért azokon, akik a földön laknak?” 14:13 És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: „Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban hal-
nak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket”

407 Préd. 12:7 A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.
408 1Móz. 3:19 Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba!  

Zsolt. 90:3 A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek!
409 Zsid. 9:27 elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik.  Préd. 3:17 De arra gondoltam, hogy az igazat is, 

a bűnöst is megítéli az Isten, mert minden dolognak eljön az ideje, és ő ügyel minden cselekedetre. 8:6 Minden dolognak megvan az ideje, amikor 
megítélik, mivel elhatalmasodott az emberi gonoszság. 11:9 Örvendezz, ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya sze-
rint, ahogy jónak látod! De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged! 12:13-14 Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg 
parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége! Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az. Róm. 2:4-10 
Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te  
azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél.  
Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni: azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre, és halha-
tatlanságra, örök életet ad; azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fi-
zet majd. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is; viszont dicső-
ség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is!

410 Lk. 16:22-24 Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a po-
kolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj raj -
tam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. 1Pt. 3:19 Így ment el a börtön-
ben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak. Lk. 23:42-43 Majd így szólt (a lator): „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba.”  
Erre ő így felelt neki: „Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban.”

411 Lk. 16:25 De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vi-
gasztalódik.... Jel. 14:13 És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: „Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól  
fogva. Bizony,  ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól,  mert cselekedeteik követik őket”  Fil.  1:21 és 23 Mert nekem az élet 
Krisztus, és a meghalás nyereség! … Szorongat ez a kettő: vágyódom elköltözni, és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél.

412 Lk. 16:22-25 Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a po-
kolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj raj -
tam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt:  
Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz.

413 Mt. 22:23, 29, 31-32 Azon a napon szadduceusok is mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték őt … Jézus így vála-
szolt nekik: „Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát. … A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit  
Isten mondott nektek: Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene? Az Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké.” ApCs. 26:8 Miért 
tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? 1Kor. 15:12 … hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadá-
sa? Ézs. 26:19 Életre kelnek hallottaid, föltámadnak a holttestek! Ébredjetek, és ujjongjatok, kik a porban laktok! Mert harmatod a világosság har-
mata, és a föld visszaadja az árnyakat. ApCs. 24.15 … lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Jób. 19:25-26 Mert én tudom, 
hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, s ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Hós. 13:14 Kiváltom őket a 
holtak hazájából, megváltom őket a haláltól. Hol van a tövised, halál? Hol a fullánkod, holtak hazája? 1Kor. 15:54-57 Amikor pedig ez a romlandó 
romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a  
te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi  



Urunk Jézus Krisztus által.  1Kor. 6:14 Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani.  2Kor. 4:14 Mert tudjuk, 
hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt.

414 1Kor. 15:23 Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.
415 Dán. 12:2 Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. 1Kor. 

15:35-37, 42-44, 53-54 De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen! Amit vetsz, nem kel 
életre, míg előbb el nem rothad, és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. … Így van  
a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben; elvet -
tetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. … Mert e romlandó  
testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halan-
dó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött! Fil. 3:20-21 Nekünk pedig a mennyben van polgár-
jogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel,  
amellyel maga alá vethet mindeneket.  Kol. 3:4 Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.  Mt. 
25:34 „Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot.  
Jel 21:1-27 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is lát -
tam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas  
hang szól a trónus felől: „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl  
minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” A trónuson  
ülő ezt mondta: „Íme, újjáteremtek mindent”. És így szólt: „Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!” És ezt mondta nekem: „Megtörtént!  
Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mind -
ezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és  
bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál”. És jött egy a hét angyal közül,  
akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám: „Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét”. Elvitt en-
gem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá. Benne volt az  
Isten dicsősége; ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz, fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja, előtte tizenkét an -
gyal, és a kapura nevek írva, Izráel fiai tizenkét törzsének nevei: keletről három kapu, északról három kapu, délről is három kapu, és nyugatról is há -
rom kapu. A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. Aki velem beszélt, annál volt egy arany  
mérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát: a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége; és megmérte a várost  
a mérővesszővel: tizenkétezer futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is: száznegyvennégy könyök, ember mértékével,  
ami az angyalé is. Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drágakő ékesítet -
te: az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd; az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a  
nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A tizenkét kapu tizenkét gyöngy volt, a ka -
puk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenha -
tó Isten és a Bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította  
meg, és lámpása a Bárány: a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éj-
szaka pedig nem lesz. A népek odaviszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy  
hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe.

416 Jel. 20:11-15 És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a ha -
lottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írot -
tak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és  
megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit nem találtak  
beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették. Mt. 13:40-43 Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az 
Emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és a tüzes kemencébe dobják őket: ott lesz  
majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja!” 25:41 „Akkor szól a bal 
keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mk. 9:43-48 „Ha megbotránkoztat téged az 
egyik kezed, vágd le, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mint ha két kézzel mégy a gyehennára, az olthatatlan tűzre, ahol férgük nem pusztul  
el és a tűz nem alszik el. És ha az egyik lábad botránkoztat meg téged, vágd le; mert jobb, ha sántán mégy be az életre, mintha két lábbal vetnek a  
gyehennára, ahol férgük nem pusztul el és a tűz nem alszik el. És ha az egyik szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, mert jobb, ha fél szemmel 
mégy be az Isten országába, mint ha két szemmel vetnek a gyehennára, ahol férgük nem pusztul el és a tűz nem alszik el.” 

417 1Thesz. 4:13-18 Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs re -
ménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pe-
dig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint fel -
hangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhuny-
tak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.  
Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Kol. 3:4 Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. 
Mt. 24:40-42 Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őröl a kézimalommal: az egyik felvétetik, a másik  
otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!” Lk. 17:34-36 Mondom nektek: azon az éjszakán ketten 
lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Két asszony őröl ugyanott, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Ket-
ten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.”  Tit. 2:11-13 Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra 
nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi bol-
dog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését.

418 1Thesz. 4:15 és 17 Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az 
elhunytakat. azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral  
leszünk.

419 2Kor. 5:10 Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint,  
amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat. Fil. 1:9-10 …és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel 
és igazi megértéssel; hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára

420 Jn. 5:24 Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy,  
hanem átment a halálból az életbe. Róm. 8:1 Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak,

421 1Kor. 3:11-15 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat,  
ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát; az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá  
lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni; de ha va -
lakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. 4:2-5 Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követe-
lik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek  
hogyan ítélkeznek egy napon; sőt magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ez tesz igazzá, 
mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilván -
valóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Mt. 5:19 Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár 



csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az 
a mennyek országában.  6:19-21 „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és 
ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és  
nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” Kol. 3:23-25 Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy,  
mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul  
cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás. 2Tim. 4:7-8 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet 
megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem  
mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.  1Pt. 1:7 a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált  
aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. 1:13 Ezért tehát elméteket felkészítve, legye-
tek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. 5:4 És amikor megjele-
nik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.  1Jn. 2:28 gyermekeim, maradjatok meg őbenne, hogy amikor megjelenik, bizal-
munk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor.

422 Dán. 9:24-27 Hetven hét van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és el -
jön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. Tudd meg azért, és értsd meg: Attól fogva, hogy  
elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, hét hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig. Azután még hatvankét hét, és újjáépülnek a terek és a  
falak nyomorúságos időkben. A hatvankét hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a  
várost és a szentélyt. Elvégzett dolog, hogy pusztán álljanak a háború végéig. De a fejedelemnek is vége lesz, ha jön az áradat. Erős szövetséget köt  
sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vet a véres- és az ételáldozatnak. A templom szegélyére odakerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá  
nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés. Megjegyzés: A dánieli próféciában olvasható „hetek” évheteket jelent: 70x7évet. Az évek 7-es  
periódusa az idő számításának általánosan elterjedt módja volt Izráelben (vö. 3Móz. 25:1-7, 8-13). A próféciában említett rendeletet Jeruzsálem új -
jáépítéséről  a  Neh.  2-ben  olvashatjuk,  amit  Artahsasztá  király  (ie.  465-423)  uralkodásának  20.  évének Nisszán havában adott  ki,  vagyis  i.e. 
445.márc-ápril.-ban, ami tökéletesen összhangban van a prófécia által jelzett időponttal. A 69. évhét Jézus halálával, és a templom kr.u. 70-ben való 
lerombolásával véget ért. De a 69. és a 70. évhét között van egy meghatározhatatlan hosszúságú idő, ami a pogányok megtérésének ideje: Lk.  
21:24 , Róm. 11:25. Ebben a közbevetett időszakban élünk kb. 2.000 éve, és nem tudjuk mikor zárul le. Az utolsó évhét = a nagy nyomorúság idő-
szakát az Antikrisztus Izráel népének többségével (=sokakkal) 7 évre kötött szerződése vezeti majd be. Az Antikrisztus azonban ezt a szerződést 3  
és fél év után felrúgja.  Mk. 13:19 mert azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta egészen mos-
tanáig nem volt, és nem is lesz.

423 Jel. 17:12-13 A tíz szarv, amelyet láttál, tíz király, akik még nem kaptak királyságot, hanem a fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen  
órára. Ezek egy véleményen vannak, felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak. 2Thesz. 2:9 Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sá-
tán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával… Dán. 7:24-25 A tíz szarv ezt jelenti: Ebben az országban tíz király uralkodik, 
majd még egy másik is következik utánuk; ez más lesz, mint az előzők, és három királyt fog leverni. Sokat beszél majd a Felséges ellen, és gyötörni  
fogja a Felségesnek a szentjeit. Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. Hatalmába kerülnek a szentek egy időszakra, meg 
két időszakra és egy fél időszakra. 11:36 Ez a király azt tesz, amit csak akar. Fölmagasztalja és nagyobbnak tartja magát minden istennél, és ször-
nyűségeket mond még az istenek Istene ellen is. De csak addig boldogul, amíg véget nem ér a harag, mert ami el van határozva, annak meg kell tör-
ténnie. 

424 Jel. 17:1-7 Odajött hozzám az egyik a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, és így szólított meg engem: „Jöjj, megmutatom neked a nagy pa -
rázna büntetését, aki a nagy víznél ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és paráznaságának borától megrészegedtek a föld lakói”. És lélekben el -
vitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy skarlátvörös fenevadon, amely tele volt istenkáromló nevekkel, amelynek hét feje és tíz 
szarva volt, az asszony pedig bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében aranypohár, tele utálatosság -
gal és paráznaságának tisztátalanságaival, és a homlokára írva ez a titokzatos név: „A nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja”.  
Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és a Jézus vértanúinak vérétől, és amikor láttam őt, nagyon elcsodálkoztam. Ezt mondta nekem az an -
gyal: „Miért csodálkozol? Én megmondom neked az asszony titkát, és a fenevadét, amely hordozza, és amelynek hét feje és tíz szarva van. 17:15 És 
így folytatta: „A vizek, amelyeket láttál, amelyeken a parázna asszony ül: a népek és seregek, a nemzetek és nyelvek. 17:16 A tíz szarv, amelyet lát-
tál, és a fenevad, meg fogják gyűlölni a paráznát, magára hagyottá és mezítelenné teszik, húsát lerágják, őt pedig tűzben elégetik. 17:18 Az asszony 
pedig, akit láttál: a nagy város, amelynek királyi hatalma van a föld királyai fölött.” 2Thesz. 2:3-4 Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. 
Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát  
mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten.

425 Dán. 9:27 Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre… 
426 Dán. 9:27 …de a hét közepén véget vet a véres- és az ételáldozatnak A templom szegélyére odakerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem sza -

kad a pusztítóra a végleges megsemmisülés. Megjegyzés: A Dán.  9:26 előre hírdeti, amit Jézus is megerősít a Lk. 19:43-44-ben, hogy az újjáépített 
templomot lerombolják . A templom, amiről szó van a Dán. 9:26-ban, az ún. Heródesi templom, amit Kr.e. 20-ban kezdtek építeni, és Kr.u. 70-ben  
Titusz győztes hadserege lerombolta. A prófécia szó szerint beteljesedett. Ha tehát az Antikrisztus - a Dán. 9:27 szerint - véget vet a hét közepén az  
áldozatoknak, és egy bálványt állít fel a templomban, akkor a templom a nagy nyomorúság idejére már újjá fog épülni, és az áldozati szertartások is  
újra beindulnak. Ebből az következik, hogy várható a jeruzsálemi templom újjáépítése. Amikor ez elkezdődik, az egy újabb intő jele lesz annak,  
hogy a történelem a nagy nyomorúság küszöbén áll.

427 Dán 9:27 …de a hét közepén véget vet a véres- és az ételáldozatnak A templom szegélyére odakerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem sza -
kad a pusztítóra a végleges megsemmisülés. 2Thesz. 2:3-4 Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől va-
ló elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szent -
nek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten. Dán. 11:36 Ez a király azt tesz, amit csak akar. Fölmagasz-
talja és nagyobbnak tartja magát minden istennél, és szörnyűségeket mond még az istenek Istene ellen is. De csak addig boldogul, amíg véget nem  
ér a harag, mert ami el van határozva, annak meg kell történnie. Dán. 11:31 Parancsára előállnak csapatai. Meggyalázzák a megerősített szentélyt, 
megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják az iszonyatos bálványt. Dán. 12:11 Attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi áldozatokat, 
és felállították az iszonyatos bálványt, ezerkétszázkilencven nap telik el.  Mt. 24:15-16 „Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy 
Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen - aki olvassa, értse meg! -, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe.

428 Jel. 13:1-18 És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, tíz szarva és hét feje volt, szarvain tíz korona, és a fejein istenkáromló nevek. Ez a fe-
nevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné: a sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát.  
Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat: imádták a sár-
kányt, hogy átadta a hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak: „Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni?” És ada -
tott neki nagyokat mondó és istenkáromló száj, adatott neki hatalom a cselekvésre negyvenkét hónapon át; és megnyitotta száját káromlásra Isten el -
len, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket,  
megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett: hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beír -
va a megöletett Bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Ha valakinek van füle, hallja! Ha valakire fogság vár, fogságra jut; ha valakinek kard által 
kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van a helye a szentek állhatatosságának és hitének. És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad; két  
szarva volt, amely hasonló volt a Bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja  
a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a  
földre, az emberek szeme láttára; és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében; és azt mondja a föld  



lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt. Megadatott neki, hogy lelket leheljen a  
fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. És megadatott  
neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltes -
sen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcses-
ségnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat. Jel. 16:13-14 És 
láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lélek jön ki: olyanok voltak, mint a békák, mert ör -
dögök lelkei ezek, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának  
harcára. Jel. 19:20 de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat,  
akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába. ( Megjegyzés: világos a kap-
csolat a sátán=sárkány, a fenevad=antikrisztus és a hamis próféta között. A Szentháromsággal szemben a sátáni hármasság megtestesítői lesznek.)

429 Mt. 24:4-30 Jézus így válaszolt nekik: „Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mond -
ják: Én vagyok a Krisztus! - és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek,  
mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek min-
denfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete! Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én neve -
mért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokaso-
dik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az 
egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta meg -
mondta, ott állni a szent helyen - aki olvassa, értse meg! -, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, aki a ház tetején van, ne  
szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját. Jaj a terhes és a szoptató anyáknak azokban a na -
pokban! Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ  
kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választotta -
kért megrövidülnek azok a napok.”  „Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott: ne higgyétek! Mert hamis krisztusok és 
hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek! Ha 
tehát azt mondják nektek: Íme, a pusztában van, ne menjetek ki! Íme, a belső szobákban, ne higgyétek! Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és  
ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk.”  „Közvetlenül ama napok nyomorúsága után  
pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. Jel.  6:4, 8, 12-14 És kijött egy má-
sik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt hogy öldössék egymást az emberek; és nagy kard adatott  
neki. … És láttam: íme, egy fakó ló, a rajta ülőnek neve Halál, és a Pokol követte őt; és hatalom adatott nekik a föld negyedrészén, hogy öljenek  
karddal, éhínséggel és döghalállal, és a föld vadállatai által. … És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet: nagy földrengés támadt, és a nap elsöté-
tült, mint egy fekete szőrcsuha, a telihold olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét,  
amikor nagy szél rázza; az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről.  8:5, 7, 8-9, 11, 12 …
mennydörgés és zúgás, villámlás és földrengés támadt … megégett a föld harmada, megégett a fák harmada és megégett a zöld fű is mind …. tenger  
harmada vérré lett: elpusztult a tenger teremtményeinek harmada, amiben csak élet volt, és megsemmisült a hajók harmada is …. ürömmé lett a vi-
zek harmada, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak … csapás érte a nap harmadát, a hold harmadát és a csillagok harmadát,  
hogy elsötétüljön harmadrészük … 9:2-6 Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap  
és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmonda -
tott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pe -
csétje. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák öt hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amit a skorpió okoz, amikor  
megmarja az embert. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de fut előlük a halál. 9:20-21 A többi 
ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket  
aranyból és ezüstből, rézből, kőből meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak; és nem tértek meg gyilkossága-
ikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem.  16:11 kínjaik és fekélyeik miatt káromolták a menny Istenét, de nem tértek meg 
cselekedeteikből.

430 2Thesz. 2:8 És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének 
fenségével. Jel. 19:11-21 És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme  
tűz lángja, és fején sokágú korona és rajta egy egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott  
neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a né-
peket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név  
van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura. És láttam, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely az ég  
közepén repül: „Jöjjetek, gyülekezzetek össze az Isten nagy vacsorájára, hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek, lovak húsát és a rajta  
ülőkét, minden szabad ember és rabszolga húsát, kicsinyekét és nagyokét”. És láttam, hogy a fenevad meg a föld királyai és seregeik gyülekeznek,  
hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen, de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, ame -
lyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavá -
ba. A többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jóllaktak az ő húsukból. 

431 Ézs. 40:5 Mert megjelenik az ÚR dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. - Az ÚR maga mondja ezt. Mal. 3:2 De ki bírja majd ki eljövetele 
napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja.  Kol. 3:4 Mikor Krisztus, a mi 
életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.1Thesz. 3:13 Erősítse meg a szíveteket és tegye feddhetetlenné a szent életben, 
a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Ámen.  2Thesz. 1:7-8 Mert amikor az Úr Jé-
zus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi 
Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Júd. 14-15 Ezekről is prófétált Énók, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt: „Íme, eljött az  
Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövet -
tek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak.” 1Kor. 6:2-3 Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak 
ítélkezni? … Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd?

432 Jn. 5:28-29a Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a  
jót tették, az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Jel. 20:4-6 És láttam trónokat: helyet foglaltak rajtuk, és 
ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igéjéért; akik nem imádták a fenevadat,  
sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre: ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi  
halott nem kelt életre, míg el nem telt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken  
nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig. Dán. 12:2a Azok közül, 
akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre…. 12:13 Te pedig menj a vég felé! Elpihensz majd, de fölkelsz kijelölt 
sorsodra a végső napon!

433 Jel. 20:6 Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai  
lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig.

434 Mt. 25:31-34 és 41 „Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek 
eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket  
pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra  
elkészített országot. … „Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre.  



2Thesz. 1:7-10 Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Is-
tent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmá -
tól, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, aminthogy ti is hittel fogadtátok bizony-
ságtételünket.

435 Jel. 20:1-3 És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből; az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi  
kígyót, aki az ördög és a Sátán, megkötözte ezer esztendőre, levetette a mélységbe, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy meg ne tévessze többé a népe -
ket, amíg el nem telik az ezer esztendő: azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre.

436 Zsolt. 9:9 Igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket. 98:8-9 Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind ujjongjanak az 
ÚR előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Ézs. 11:1-10 Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás 
sarjad gyökereiről. Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke. Az ÚR félel -
me lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az or-
szág szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a  
hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti  
őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperalyuknál játszadozik, és az alig  
elválasztott gyermek a mérgeskígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az ÚR ismeretével,  
ahogyan a tengert víz borítja. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsősé -
ges lesz.  32:15-17 Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik. A pusztában is jog lakik, a kert-
ben igazság honol. Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké. Jer. 33:15 Azokban a napokban és abban az időben 
igazi sarjadékot sarjasztok Dávidnak, aki jog és igazság szerint jár el az országban.

437 Ézs. 2:2-4 Az utolsó napokban szilárdan fog állni az ÚR házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi  
nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az ÚR hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein jár -
junk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az ÚR igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak,  
lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul.

438 Ézs. 35:1-2 Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a 
Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják az ÚR dicsőségét, Istenünk méltóságát.

439 Ézs. 65:19-22 Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja. Nem lesz ott olyan csecse -
mő, aki csak néhány napig él, sem öreg ember, aki magas kort nem ér. Mert a legfiatalabb is százéves korában hal meg, és aki nem ér meg száz évet, át-
kozottnak számít. Házakat építenek, és laknak bennük, szőlőket ültetnek, és élvezik gyümölcsüket. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy 
ültetnek, hogy más élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim maguk élnek munkájuk eredményéből.

440 Jel. 20:1-3 És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből; az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kí -
gyót, aki az ördög és a Sátán, megkötözte ezer esztendőre, levetette a mélységbe, bezárta, és pecsétet tett rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg  
el nem telik az ezer esztendő: azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre.

441 Jel. 20:7-8 Amikor pedig eltelik az ezer esztendő, a Sátán elbocsáttatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot  
és Magógot is; hogy összegyűjtse háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tenger fövenye.

442 Jel. 20:9 És felvonultak a fennsíkra, és bekerítették a szentek táborát és a szeretett várost, de tűz szállott alá az égből, és elpusztította őket.
443 Jel. 20:10 Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és 

nappal örökkön-örökké.
444 Jel. 20:11-15 És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a ha -

lottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írot -
tak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és  
megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit nem találtak  
beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették. Dán. 12:2b Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek … gya-
lázatra és örök utálatra. Jn. 5:28-29b Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hang-
ját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel.

445 Ézs. 65:17 Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe.  2Pt. 3:9-13 Nem késlekedik az Úr az ígé-
rettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. 
De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta  
levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az  
Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az ő ígérete 
szerint, amelyben igazság lakik. Jel. 21:1-8 És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent  
várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve.  
Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és  
maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé,  
mert az elsők elmúltak.” A trónuson ülő ezt mondta: „Íme, újjáteremtek mindent”. És így szólt:  „Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és  
igazak!” És ezt mondta nekem: „Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrá -
sából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyil -
kosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a má-
sodik halál”. 

446 1Thesz. 4:17 …és így mindenkor az Úrral leszünk. 1Kor. 15:28 Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a Fiú is aláveti magát 
annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben.
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