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Az örömhír természete 

 

Az evangélium természete a Galata levél alapján: Kegyelemből – Hit által - Krisztusban 

1. A kegyelem evangéliuma (Isten kegyelmének evangéliuma) 

2. A hit evangéliuma (A hit működési rendszere – hit által lép működésbe) 

3. A fiúság evangéliuma (A fiúságról szól) 

4. A Szent Lélek ígéretének evangéliuma 

5. A Krisztusban való szabadság evangéliuma (A rabszolganő elűzésének evangéliuma) 

 

Bevezetés: Az evangélium tartalma 

Róm 1, 16  

Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, először a 

zsidóknak, majd pedig a görögöknek. 

Az evangélium Isten ereje. Ott van benne Isten ereje – erőteljes információ. Ezért fontos 

mélységeiben ismernünk az evangélium tartalmát. Napi szinten forgatjuk a szívünkben, elmélkedünk 

rajta, átimádkozzuk hálaadásban stb.  

Kérügma 

1. Az Atya szeretete 

2. Bűn  

3. Megváltás egyedül Jézus Krisztusban 

4. Hit és megtérés 

5. Szent Lélek 

6. Közösség – Isten családja 

1 Jn 1, 1-3 

Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit 

kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. 2Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, 

és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent 

nekünk. 3Amit 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, Jézus Krisztussal. 

Az evangélium kapcsolatokról szól. Ezért nem vonhatjuk ki magunkat az evangéliumból – sőt Pál 

apostol azt merte mondani: az én evangéliumom! A Krisztussal és az Atyával való kapcsolat mellett a 

velünk való kapcsolatot is felajánljuk annak, akinek hirdetjük az evangéliumot. Ez áldozattal fog járni 

a részünkről – időt, pénzt, energiát fog felemészteni. Ez az áldozat, amit mi hozunk az életért, fog 

hasonlítani a Krisztus áldozatára, aki odaadta az életét értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy 

odaadjuk az életünket egymásért/egymásnak.  

1 Jn 3, 16 

Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket 

adjuk testvéreinkért. 
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2Kor 5, 14-15 

Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor 

mindenki meghalt; 15és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, 

hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. 

1Thessz 2, 8 

Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nemcsak Isten evangéliumát, hanem a 

saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. 

 

1. A kegyelem evangéliuma (Isten kegyelmének evangéliuma) 

 

A kegyelem meghatározása: Olyan ajándék Istentől, aminek éppen az ellenkezőjét érdemeljük meg. 

Vagy: Az adósság elengedése, a bosszúról való lemondás olyan személy részéről, akinek teljesen ki 

vagyunk szolgáltatva.   

 

1. Isten kegyelmének evangéliumát hirdetjük, ebben erősödünk meg és növünk fel.  

ApCsel 20, 24 

De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat 

és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten 

kegyelmének evangéliumáról.  

2Tim 2, 1 

Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. 

2Pét 3, 18 

Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a 

dicsőség most és az örökkévalóságban! 

Zsid 13, 9 

Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel 

erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük 

élnek. 

Lk 2, 40 

A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. 

ApCsel 4, 33 

Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt 

mindnyájukon. 

ApCsel 11, 23 

Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük 

szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, 
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ApCsel 13, 43 

Miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és 

Barnabást, akik szóltak hozzájuk, és biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. 

1Pét 5, 12 

Szilvánusz által, aki – mint gondolom – hűséges testvéretek, röviden írtam, bátorítva titeket és 

bizonyságot téve arról, hogy az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok. 

ApCsel 15, 40-41 

Pál pedig Szilászt választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak 

indult; bejárta Szíriát és Kilikiát, és erősítette a gyülekezeteket. 

2Kor 1, 12 

Mert ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonyságot tesz, hogy Isten szentségével és 

tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen 

pedig közöttetek. 

Fil 1, 7 

Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az 

evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. 

Zsid 4, 16 

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, 

amikor segítségre van szükségünk. 

1Pét 5, 10 

A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid 

ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. 

 

2. Isten kegyelme Jézus Krisztusban van! 

Jn 1, 14-18 

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, 

telve kegyelemmel és igazsággal. 15János bizonyságot tett róla, és azt hirdette: Ő volt az, akiről 

megmondtam: Aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.16Mi pedig valamennyien az 

ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. 17Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és 

az igazság Jézus Krisztus által jött el. 18Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya 

kebelén van, az jelentette ki őt. 

Ef 1, 6-8 

hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett 

Fiában.7Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelmének 

gazdagsága szerint, 8amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. 
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2Tim 1, 9-10 

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. 10Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a 

halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. 

Zsid 2, 9 

azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése 

miatt dicsőséggel és méltósággal koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért 

megízlelte a halált. 

1Pét 5, 10 

A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid 

ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. 

 

3. A kegyelem és az üdvösség kapcsolata 

ApCsel 15, 11 

Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők. 

Gal 1, 6 

Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz 

pártoltok, 7pedig nincsen más evangélium. 

Ef 2, 8-9 

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; 9nem 

cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 

Zsid 2, 9 

azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése 

miatt dicsőséggel és méltósággal koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért 

megízlelte a halált. 

 

4. A kegyelem és a hit kapcsolata 

Róm 5, 2 

Őáltala járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a 

reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. 

Ef 2, 8-9 

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; 9nem 

cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 
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5. A kegyelem és a megigazulás kapcsolata 

Róm 3, 24 

Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. 

Tit 3, 7 

 az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. 

Róm 5, 15-21 

De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a bűne 

miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiáradt az egy ember, 

Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. 16És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az 

első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyanis egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék 

viszont sokak elbukásából visz megigazulásra. 17Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a 

halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és 

az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. 
18Ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága 

minden ember számára éltető megigazulássá. 19Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által 

sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká. 20Közben 

pedig eljött a törvény, hogy megnövekedjék a bűn. De ahol megnövekedett a bűn, ott még 

bőségesebben kiáradt a kegyelem; 21hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálban, úgy uralkodjék a 

kegyelem is az igazság által az örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk által. 

 

6. A kegyelem és a törvény kapcsolata (kegyelem + hit vagy a törvény betartása?) 

Róm 4, 1-8 

Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, a mi ősatyánk a saját erejéből? 2Ha ugyanis Ábrahám 

cselekedetekből igazult volna meg, akkor volna mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. 3De mit mond 

az Írás? „Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul.” 4Aki fáradozik, annak a 

bért nem jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak azzal. 5Aki pedig nem fáradozik, hanem 

hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja igazságul. 6Ahogyan Dávid is 

azt az embert mondja boldognak, akinek Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot: 7„Boldogok, 

akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. 8Boldog az az ember, 

akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.” 

Róm 4, 13-16 

Mert Ábrahám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban 

az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. 14Hiszen ha a törvény alatt élők az örökösök, akkor üressé 

lett a hit, és hiábavaló az ígéret, 15mivel a törvény csak Isten haragjához vezet. Ahol azonban nincs 

törvény, ott nincs törvényszegés sem. 16Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen 

az ígéret Ábrahám minden utóda számára: nemcsak a törvényből valóknak, hanem az Ábrahám hitét 

követőknek is. 

Róm 11, 6 

ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna kegyelem. 
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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. 

Gal 2, 21 

Nem vetem el Isten kegyelmét: mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt 

meg. 

Gal 5, 4 

Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. 

 

7. A kegyelem és Isten erejének (jelek, csodák) kapcsolata 

ApCsel 6, 8 

István pedig – kegyelemmel és erővel telve – nagy csodákat és jeleket tett a nép között. 

ApCsel 14, 3 

Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, Aki bizonyságot tett kegyelmének 

igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez.  

 

8. A kegyelem és Isten elhívásának/ajándékainak kapcsolata 

Róm 12, 3-8 

A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondoljátok magatokat 

többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul 

gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. 4Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem 

minden tagnak ugyanaz a feladata, 5úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig 

egymásnak tagjai. 6Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint 

szolgálunk is: aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon; 7aki a szolgálat 

ajándékát kapta, az végezze szolgálatát; a tanító a tanítást, 8a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó 

szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. 

1Pét 4, 10-11 

Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének 

jó sáfárai: 11ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, 

mint aki azt Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a 

dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. 

Ef 4, 7 

A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. 
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Gal 1, 15-16 

De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által 

elhívott, 16hogy kinyilatkoztassa Fiát énbennem, hogy hirdessem őt a népek között, nem 

tanácskoztam testtel és vérrel.  

1Kor 3, 10 

Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. 

Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. 

1Kor 15, 10 

De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet 

fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. 

Ef 3, 2 

Ha ugyan hallottatok arról, hogy Isten kegyelme milyen szolgálatot bízott rám a ti javatokra, 

Ef 3, 7-8 

Ennek lettem szolgájává Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített 

engem. 8Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak 

hirdessem Krisztus mérhetetlen gazdagságát 

Gal 2, 9 

És amikor Jakab, Kéfás és János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, 

megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a népekhez menjünk, ők pedig a 

körülmetéltekhez.  

1Tim 4, 14 

Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vének 

kézrátételével. 

 

9. Kegyelem + igazság bősége = uralom az életben 

Róm 5, 17 

Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább 

igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az 

életben az egy Jézus Krisztus által. 

 

10. Feladat: valóban megérteni Isten kegyelmét. Ő a kegyelmét az alázatosoknak adja! 

Kol 1, 6 

Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy 

közöttetek is attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek Isten 

kegyelmét. 
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Jakab 4, 6 

De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig 

kegyelmet ad.” 

1Pét 5, 5 

Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien 

legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. 

 

11. A kegyelem elégsége 

2Kor 12, 9 

De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 

Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem.  

1Tim 1, 13-14 

Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert 

hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 14De bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a 

Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. 

2Kor 9, 8 (még az anyagiak területén is! – Adakozás fejezet!) 

Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor 

minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre.  

 

12. Örök vigasztalás + reménység a kegyelemben 

2Thessz 2, 16-17 

Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök 

vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, 17vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen 

meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. 

13. A végén is a kegyelem tart meg – erről a kegyelemről prófétáltak a régiek  

1Pét 1, 13 

Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a 

kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. 

1Pét 1, 10 

Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak, 

A kezdet és a vég is kegyelem. 
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Figyelmeztetések: 

 

1. Isten kegyelme arra tanít minket… 

Tit 2, 11-14 

Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 12és arra nevel minket, hogy megtagadva 

a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, 13mivel 

várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének 

megjelenését, 14aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és 

megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. 

 

2. Ha Isten mindig szeret – megmaradhatunk a bűnben? 

Róm 6, 1-23 

1Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? 2Szó sincs róla! Akik 
meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? 3Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus 
Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk?4A keresztség által ugyanis eltemettettünk 
vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új 
életben járjunk. 5Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk 
vele feltámadásának hasonlóságában is. 6Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett vele, 
hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. 7Mert aki 
meghalt, az megszabadult a bűntől. 8Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni 
is fogunk. 9Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál 
többé nem uralkodik rajta. 10Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt 
az Istennek éli. 11Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek 
Krisztus Jézusban! 12Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek 
kívánságainak. 13Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem 
álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként 
szolgáljanak Istennek. 14Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a 
kegyelem uralma alatt éltek. 
15Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó 
sincs róla! 16Nem tudjátok, hogy ha valakinek a szolgálatába álltok, akkor engedelmességre 
kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség 
szolgái az igazságra? 17De hála az Istennek, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint 
engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére átadattatok! 18Miután tehát 
megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. 
19Emberi módon beszélek, mert erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát tagjaitokat a tisztátalanság és a 
törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy törvénytelenekké legyenek, úgy most állítsátok 
tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyenek.20Mert amikor a bűn szolgái voltatok, 
szabadok voltatok az igazságtól. 21De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most 
szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál! 22Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, 
és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az 
örök élet. 23Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a 
mi Urunkban. 
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3. Ne vegyétek hiába Isten kegyelmét! 
 
2Kor 6, 1-2 
Vele együtt munkálkodva intünk is titeket: úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten 
kegyelmét. 2Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján 
megsegítettelek.” Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! 
 
 
1Kor 15, 10 

De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló, sőt többet 

fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. 

  

4. Isten kegyelméből ki lehet esni! 

Gal 5, 4 

Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek.  

 

5. Isten kegyelmétől el lehet hajolni! Súlyos következményekkel jár ez. 

Zsid 12, 15 

Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve 

kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. 

 

6. Isten kegyelmét lehet nyerészkedésre, kicsapongásra/bujálkodásra használni.  

Judás 1, 4 

Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akiknek az ítélete régóta meg van írva: istentelenek, akik 

a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és Urunkat, Jézus 

Krisztust megtagadják. 

 

7. A kegyelem Lelkét meg lehet csúfolni! 

Zsid 10, 29 

Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tiporja, a szövetség 

vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem Lelkét megcsúfolja? 

 

8. Isten kegyelmét el lehet hanyagolni! 

1Tim 4, 14 

Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vének 

kézrátételével. 
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9. Ügyeljünk, hogy biztos meggyőződésünket el ne veszítsük, inkább növekedjünk a 

kegyelemben! 

2Pét 3, 17-18 

Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne 

sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. 18Inkább növekedjetek a 

kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az 

örökkévalóságban! 

 

10. Férj és feleség örököstársak az élet (zoé) kegyelmében. Ha nem élnek megértően a férj 

imája akadályba ütközik! 

1Pét 3, 7 

És ugyanígy, ti, férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok 

meg neki a tiszteletet mint örököstársatoknak is az élet kegyelmében, hogy imádkozásotok ne 

ütközzék akadályba. 

 

11. Figyeljünk oda, hogy a beszédünk hordozza a kegyelmet 

Ef 4, 29 

Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a 

szükséges építésre, hogy áldást (kegyelmet) hozzon azokra, akik hallják. 

Kol 4, 6 

Beszédetek legyen mindenkor kedves (kegyelemmel teljes), sóval  fűszerezett, hogy így mindenkinek 

helyesen tudjatok felelni. 

 

És végül: 

Kegyelme Igéjének ajánllak titeket, mert az Isten tesz tanúbizonyságot kegyelme Igéje mellett 

ApCsel 20, 32 

Most pedig Istenre bízlak titeket és kegyelme igéjére, akinek van hatalma arra, hogy építsen és 

örökséget adjon a szentek közösségében.  

ApCsel 14, 3 

Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének 

igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez.  

 

A Biblia utolsó mondata: 

Jel 22, 21 

Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen. 
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2. A hit evangéliuma (A hit működési rendszere – hit által lép működésbe) 

 

Mit jelent hinni?  

 A világ válasza: 

Azonosítják a reménykedéssel – Hiszek egy jobb jövőben; hiszem, hogy ez a probléma meg 

fog oldódni stb (jövőre vonatkozik).  

Azonosítják a bizonytalansággal – Azt hiszem ez vagy az így van; azt hiszem valaki ezt vagy 

azt mondta stb.  

Azonosítják valakinek a véleményével – Hisznek orvosban, gyógyszerben, politikai pártban, 

újságcikkben, reklámban stb. 

Azonosítják a kívánsággal – Bárcsak megtörténne… Hiszem, hogy szeret… 

A hívőkkel vagy vallásos emberekkel kapcsolatban azonosítják a hiszékenységgel – Szegény, 

tudatlan emberek, akiket sikerült valakinek rászedni. Gyenge emberek menedéke. A nép 

ópiuma.  

A világ lényegében úgy gondolja, hogy a hitnek semmi valóságalapja vagy igazságalapja nincs, 

lóg a levegőben, gyenge és tanulatlan embereknek való szamárság, amellyel jól lehet 

manipulálni őket (a tömeget).   

 

 A Biblia válasza: Alaptanítások hit téma 

 

1. A hit és az igazság kapcsolata 

 

2Thessz 2, 13 

Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert 

kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba 

vetett hit által. 

Vigyázat! Lehet hinni a hazugságban is! (Az emberek többsége ezt teszi…) – A tavon lévő jég példája: 

1cm jégréteg + nagy hit = beszakad, ha rálépsz. 1m jégréteg + pici hit = nem szakad be, ha rálépsz!  

Pilátus kérdése: Mi az igazság? 

Jn 18, 37 – 19, 5 

Pilátus ezt mondta neki: Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt: Te mondod, hogy király 

vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: 

mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. 38Pilátus ezt kérdezte tőle: Mi az igazság? 

Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: Én nem találok benne semmiféle 

bűnt.39Szokás nálatok, hogy szabadon bocsássak egy foglyot a páska ünnepén: akarjátok-e hát, hogy 

szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? 40Ekkor újra kiáltozni kezdtek: Ne ezt, hanem 

Barabbást! Ez a Barabbás pedig rabló volt. Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. 2A 

katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíbor ruhát adtak rá; 3odajárultak hozzá, és ezt 

mondták: Üdvöz légy, zsidók királya! – és arcul ütötték. 
4Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle 

bűnt nem találok benne. 5Ekkor kijött Jézus, rajta volt a töviskorona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt 

hozzájuk: Íme, az ember! 
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Jn 17, 17 

Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. 

1Tim 1, 15 

Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a 

bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. 

Az igazság megtestesülése 

Jn 1, 17 

Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. 

Jn 14, 6 

Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak 

énáltalam. 

Jn 1, 1-4 

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. 2Ő kezdetben Istennél volt. 3Minden 

általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. 4Benne élet volt, és az élet volt az emberek 

világossága. 

Jn 1, 14 

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, 

telve kegyelemmel és igazsággal. 

Jn 19, 5 

Íme, az ember! 

 

2. A hit és az Ige kapcsolata 

Róm 10, 17 

A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde (Isten Igéje) által. 

Az emberben lezajló folyamat: Isten Igéjét hirdetik – hallja és érti – hisz 

Mivel a hit Isten Igéjének hallásából (és megértéséből) származik, ezért a hit mindig közvetlenül Isten 

Igéjéhez kapcsolódik. Más szóval: hiszem, hogy Isten komolyan gondolja mindazt, amit Igéjében 

kijelentett – vagyis hiszem, hogy Isten megcselekszi mindazt, amiről Igéjében megígérte, hogy 

megteszi.  

1Krón 17, 23 

Most azért, URam, maradjon meg örökre az az ígéret, amelyet szolgádnak és háza népének tettél, és 

tégy úgy, ahogyan ígérted! (Dávid imádsága) 

Lk 1, 38 

Mária ezt mondta: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! És eltávozott tőle 

az angyal. (Mária szava) 
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A hit a nem látható dolgokkal van kapcsolatban: 

Zsid 11, 1 

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. 

2Kor 5, 7 

mert hitben járunk, nem látásban. 

Ezért nem az érzékszerveinkre alapozzuk a hitünket, hanem Isten szavára! 

 A „hiszem, ha látom” szólásmondás hiábavalósága a hit dimenziójában 

 Helyes sorrend: először hiszünk, AZUTÁN látunk!  

Jn 11, 40 

Jézus azonban ezt mondta neki: Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten 

dicsőségét? 

Zsolt 27, 13 

De én hiszem, hogy még meglátom az ÚR jóságát az élők földjén.  

Róm 4, 18-25 

Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz, ahogyan 

megmondatott: „Ilyen sok lesz a te utódod!” 19Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra 

gondolt, hogy százesztendős lévén, elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. 20Isten 

ígéretében nem kételkedett hitetlenül, sőt megerősödött a hitben dicsőséget adva 

Istennek, 21és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. 22Ezért 

Isten ezt „be is számította neki igazságul”. 23De nem egyedül érte van megírva, hogy 

„beszámította neki igazságul”, 24hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, mert hiszünk 

abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, 25aki halálra adatott 

bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. 

 

3. A hit és a szív kapcsolata 

(hit – szív – száj – cselekedet) 

Róm 10, 6-17 

A hitből való igazság pedig így szól: „Ne mondd szívedben: Ki megy fel a mennybe?” Azért tudniillik, 

hogy Krisztust lehozza. 7Vagy: „Ki megy le az alvilágba?” Azért tudniillik, hogy Krisztust a halálból 

felhozza. 8Hanem mit mond? „Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben”, mégpedig a 

hit igéje, amelyet mi hirdetünk. 9Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten 

feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. 10Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal 

teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. 11Az Írás így szól: „Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.” 12Nincs 

különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, 

akik segítségül hívják őt, 13mert „aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül”. 14De hogyan hívják 

segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják 

meg igehirdető nélkül? 15És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint meg van írva: „Milyen 

kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!” 16Csakhogy nem mindenki 

engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja: „Uram, ki hitt annak, amit tőlünk 

hallott?”17A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. 
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A hit nem azonos a reménységgel, mert 

 a reménység a jövőre vonatkozik, a hit viszont a jelenben valósul meg 

 a remény az elme területén foglal helyet, míg a hit a szívben van 

1Thessz 5, 8 

Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet 

páncélját és mint sisakot, az üdvösség reménységét. 

Szívvel hiszünk az igazságra, a Krisztusba! 

A hit megváltoztatja viselkedésünket, hozzáállásunkat, mentalitásunkat, jellemünket, szokásainkat. 

Mozgásban van, dinamikus! A hit nem csupán bizonyos dolgok intellektuális elfogadása, vagy azokkal 

való egyetértés – hanem Istenbe vetett élő bizalom, ráhagyatkozás. Konkrét itt és most 

megtapasztalás, nem csak olyasmi, amiben a jövőre nézve reménykedünk. Benne van a „vízre lépés” 

kockázata! A szívben megvalósuló hit a jelen pillanatban ragadja meg Istent és az örökkévalóságot! 

Ezért van meg a hit embereiben a jövőre vonatkozó derűs reménység is.  

A szívünkben meglévő hit a szánk megvallása által fejeződik ki (természetesen összhangban az 

életvitelünkkel).  

Mt 12, 34 

Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. 

Róm 10, 10 

Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. 

2Kor 4, 13 

Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg van írva: „Hittem, azért szóltam”, 

mi is hiszünk, és azért szólunk. 

A hitünk megvallásában ugyanazt mondjuk ki, mint Isten. Együttmondjuk.  

 

4. A hit és a kegyelem kapcsolata (Az üdvözítő hit) 

A kettő csak együtt működhet az ember életében.  

A kegyelem – Isten dolga 

A hit – az ember dolga 

Nincs más mód, amely által Isten kegyelmét átvehetnénk, csak a hit! 

Róm 5, 2 

Őáltala járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a 

reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. 

Ef 2, 8-9 

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; 9nem 

cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 
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5. A hit és a cselekedetek kapcsolata 

Üdvösség: kegyelemből, hit által. Tehát nem a törvény betartására irányuló jó cselekedeteink által 

próbálunk megfelelni Istennek, hanem hiszünk abban, amit Ő tett értünk. Így lesznek jó 

cselekedeteink helyes hitünk eredményei.  

Vagy másképpen: Hitünk nem azon alapul, amit csinálunk (nem saját jó tetteinkben hiszünk, hogy 

azok bármit is elérhetnek Istennél üdvösségünk tekintetében), hanem amit csinálunk, annak 

eredménye lesz, amit hiszünk.  

Jn 19, 30 

Elvégeztetett 

Róm 4, 4-5  

Aki fáradozik, annak a bért nem jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak azzal. 5Aki pedig 

nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja 

igazságul. 

Ameddig valaki cselekedetei alapján próbál üdvösséget szerezni Istennél, nem tudja megtapasztalni 

Isten üdvözítését, mivel az csak hit által nyerhető el: 

Róm 9, 31-32 

Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a népek, amelyek nem törekedtek az igazságra, igazságot nyertek, 

mégpedig azt az igazságot, amely hitből van; 31Izráel viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem 

érte el a törvényt.32Miért? Azért, mert nem hitből, hanem mintegy cselekedetekből törekedtek rá: 

beleütköztek a megütközés kövébe,  

Róm 10, 3 

Mert azzal, hogy Isten igazságát nem értették meg, hanem a maguk igazságát igyekeztek 

érvényesíteni, nem engedelmeskedtek Isten igazságának. 

Ef 2, 8-9 

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; 9nem 

cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. 

Róm 3, 27-28 

Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? 

Nem, hanem a hit törvénye által. 28Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény 

cselekvésétől függetlenül. 

A dicsekvés lehetetlenné vált. Az ember saját erejéből nem érhet el semmit Istennél az üdvössége 

tekintetében! 
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Hit által megyünk be a nyugalomba – megnyugszunk cselekedeteinktől! Milyen cselekedeteinktől? 

Holt cselekedeteinktől, amelyek által megpróbáltuk kiérdemelni, hogy Isten elfogadjon, szeressen és 

üdvösséget adjon nekünk!  

Zsid 4, 1-11 

Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, 

hogy közülünk senki le ne maradjon erről. 2Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is; 

de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. 3Mi, akik 

hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondta Isten: „Ezért megesküdtem 

haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére.” Jóllehet munkái készen voltak a világ 

teremtése óta, 4és valahol így szól az Írás a hetedik napról: „És megnyugodott Isten a hetedik napon 

minden munkája után.” 5Itt viszont ezt mondja: „Nem mennek be az én nyugalmam helyére.” 6Mivel 

tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem 

mentek be engedetlenségük miatt, 7egy napot ismét „mának” jelöl ki. Dávid által hosszú idő múlva így 

szól, ahogyan előbb is mondtuk: „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a 

szíveteket!” 8Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik 

napról. 9A szombati nyugalom tehát még ezután vár Isten népére. 10Aki ugyanis bement Isten 

nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáétól. 
11Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló 

engedetlenség következtében. 

 

Cselekedeteink zsoldja (életünk eredménye): halál 

Isten ajándéka (kegyelme): örök élet (új és örök élet) 

Üdvösségünk nem származhat semmilyen általunk végzett igaz cselekedetből, kizárólag Isten 

irgalmából!  

Róm 6, 23 

Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi 

Urunkban. 

Tit 3, 5 

De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, 5nem az általunk véghezvitt 

igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a 

Szentlélek által 

 Megmosás (fürdő) – minden bűntől való megtisztulás 

 Helyreállítás (újjászületés) – Isten gyermekeivé válunk 

 Megújítás – Krisztusban új teremtmények vagyunk (összefügg az előzővel) 

 Szent Lélek által van – Isten munkája ez a lényünkben.  

Lehetetlen tehát, hogy a felsorolt dolgok bármelyike saját cselekedeteink (munkánk) eredménye 

legyen. Viszont mindegyiket elnyerhetjük az egyszerű, ám egyedüli úton – a Krisztusba vetett hit 

által!  
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Élő és holt hit ellentéte: 

Jak 2, 14-26 

Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon 

üdvözítheti-e őt az ilyen hit? 15Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a 

mindennapi kenyere, 16valaki 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? 17Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. 
18Viszont mondhatja valaki azt is: „Neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak.” Mutasd meg 

nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a 

hitemet. 19Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. 20Akarod-e hát 

tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? 21Ábrahám, a mi atyánk nem 

cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron? 22Látod tehát, hogy hite 

együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. 23Így teljesedett be az Írás, 

amely azt mondja: „Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul”, és „Isten 

barátjának neveztetett”. 24Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán 

a hit által. 25Ugyanígy a parázna Ráháb is nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a 

követeket, és más úton bocsátotta el őket? 26Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit 

is halott cselekedetek nélkül.  

Először tehát a hit és utána a cselekedetek!  

Jak 2, 26 

Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. 

 

Ameddig az ember él, szelleme a testében lakik. Az ember testének cselekedete a benne lévő szellem 

kifejeződése. Így annak ellenére, hogy szelleme láthatatlan, annak létét és jellemét világosan 

megmutatják az ember testének cselekedetei és viselkedése.  

Amikor aztán a szellem végleg elhagyja az ember testét, akkor a test abbahagy minden cselekedetet 

és élettelenné válik. A test élettelen mozdulatlansága azt jelenti, hogy a szellem többé nem lakik 

benne.  

Ugyanez a helyzet a hit szellemével 2Kor 4, 13 a keresztény emberben. A hitnek szelleme élő és 

cselekvő. Istennek életét hozza le a Krisztusban, hogy az a hívő emberben lakozzék. Ez, a hívő 

bensőjében lakozó Isteni élet (zoé) idővel átveszi az irányítást a hívő egész természete – vágyai, 

gondolatai, beszéde, tettei – felett. A hívő teljesen új módon kezd gondolkozni, beszélni és 

cselekedni. Olyan dolgokat tesz és mond, amelyeket se nem tudott, se nem akart azelőtt. Ez az új 

életmód bizonyítéka és kifejeződése a szívében lévő hitnek.  

Ha azonban a hívő egyetlen cselekedetében sem nyilvánul meg, amit hisz, vagyis egyetlen olyan 

cselekedete sincs, amely megfelelne az általa vallott hitnek – akkor az azt jelenti, hogy nincs benne 

élő (valódi) hit. E nélkül a valódi, élő hit nélkül egy ember keresztény hitvallása semmivel sem jobb 

annál a halott testnél, amelyből eltávozott a szellem.  
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Fil 2, 12-13 

Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem 

sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, 13mert 

Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. 

Az üdvösséget tehát hit által kaptuk ajándékba Istentől. Miután ilyenformán elnyertük az üdvösséget, 

azt cselekvő módon beépítjük saját életmódunkba (járásunkba). Ha a hitünk nem épül be az 

életvitelünkbe, az mutatkozik meg, hogy hitünk nem élő hit, hanem halott hit – tehát nem nyertük el 

az üdvösséget és nem vagyunk Krisztusban.  

 

6. A hit, mint Isten és ember kapcsolatának eszköze az üdvtörténetnek ebben a szakaszában 

Zsid 11, 6 

Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő 

van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. 

 

3. A fiúság evangéliuma 

Istenfiúság és apostoli (lelki/szellemi) fiúság – Jézus Isten Fia és ember Fia 

 Bevezetés: Atyaság – Fiúság első téma (a tékozló fiúig).  

Istenfiúság – Jézus az Isten Fia 

2Kor 5, 17 

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 

1. Isten eleve elhatározta, hogy fiaivá fogad minket 

Ef 1, 3-5 

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei világának 

minden lelki áldásával Krisztusban. 4Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ 

teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. 5Előre el is 

határozta, hogy fiaivá fogad (huiothesia) minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése 

szerint, 6hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket 

szeretett Fiában. 

 

2. Ádám: Isten fia 

Lk 3, 38 

ez Enósé, ez Sété, ez Ádámé; ez pedig az Istené. 

 

3. Izrael – övék a fiúság (Ábrahám: Isten barátja – Isten családja: Izrael) 

Róm 9, 3-5 

Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, az én 

testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, 4akik izráeliták, akiké a fiúság (huiothesia) és 

a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek, 5akiké az ősatyák, 

és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett: áldott legyen 

mindörökké. Ámen. 
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2Móz/Kiv 4, 22 

Így szól az ÚR: Izráel az én elsőszülött fiam.  

Mt 2, 15 

Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: 

„Egyiptomból hívtam el a fiamat (huios).” 

 

4. Isten elküldte Fiát, hogy fiaivá legyünk mindnyájan 

Jn 1, 12-13 

Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé (teknon) 

legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, 13akik nem vérből, sem a test, sem a férfi 

akaratából, hanem Istentől születtek. 

Gal 3, 19 – 4, 7 

Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A 

törvényt angyalok közölték közbenjáró által. 20Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél. 

Isten pedig egy. 21A törvény tehát az ígéretek ellen van? Szó sincs róla! Mert ha olyan törvény 

adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. 22De 

az Írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján 

adassék azoknak, akik hisznek. 
23Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit 

kinyilatkoztatásáig. 24Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk 

meg. 25De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. 26Mert mindnyájan 

Isten fiai (huios) vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. 27Akik Krisztusba keresztelkedtetek 

meg, Krisztust öltöttétek magatokra. 28Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, 

sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. 29Ha 

pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. 

Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú (nepios), addig semmiben sem 

különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek, 2hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt 

áll az apa által megszabott ideig. 3Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá 

voltunk vetve szolgaságra. 4De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki 

asszonytól született a törvénynek alávetve, 5hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy 

Isten fiaivá (huiothesia) legyünk. 6Mivel pedig fiak (huios) vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét 

a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atyám!” 7Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú 

(huios), ha pedig fiú (huios), akkor Isten akaratából örökös is. 

Zsid 2, 10 

Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, 

aki számtalan fiát (huios) vezeti dicsőségre, üdvösségük szerzőjét szenvedések által tegye 

tökéletessé. 

 

5. A fiúság Lelkét kaptuk Istentől 

Róm 8, 14-17 

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai (huios). 15Mert nem a szolgaság lelkét 

kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét (Pneuma huiothesia) kaptátok, aki által 

kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” 16Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy 

Isten gyermekei (teknon) vagyunk. 17Ha pedig gyermekek (teknon), akkor örökösök is: 

örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt 

meg is dicsőüljünk. 
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6. A fiak fenyítésben (nevelésben) részesülnek 

Zsid 12, 4-11 

Mert a bűn ellen való harcban még nem ontottátok véreteket, 5és elfeledkeztetek a 

bátorításról, amely nektek mint fiaknak szól: „Fiam (huios), ne vesd meg az Úr fenyítését, és 

ne csüggedj el, ha megfedd téged, 6mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz 

mindenkit, akit fiává (huios) fogad.” 7Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek 

Isten, mint fiaival (huios). Hát milyen fiú (huios) az, akit nem fenyít meg az apja? 8Ha pedig 

fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak 

(huios).9Azután: testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell-e 

sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, hogy éljünk? 10Mert ők rövid ideig, a 

saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében 

részesüljünk. 11Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, 

hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik 

megedződtek általa. 

 

7. Isten fiainak reménysége 

Róm 8, 18-25 

Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely 

láthatóvá lesz rajtunk. 19Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak (huios) 

megjelenését. 20A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, 

hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, 21hogy a teremtett 

világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek (teknon) 

dicsőséges szabadságára. 22Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és 

együtt vajúdik mind ez ideig. 23De nemcsak ez a világ, hanem még azok is, akik a Lélek 

zsengéjét kapták: mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra (huiothesia), 

testünk megváltására. 24Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, 

amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene 

remélnie? 25Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. 

 

8. Úton vagyunk – végső cél: hasonlóvá lenni a Krisztushoz 

Róm 8, 28-30 

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket 

örök elhatározása szerint elhívott. 29Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, 

hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. 30Akikről 

pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, 

akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. 

Mt 5, 9 

Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak (huios) neveztetnek. 

Mt, 5, 44-45 

Hallottátok, hogy megmondatott: „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.” 44Én 

pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik 

üldöznek titeket, 45hogy így mennyei Atyátoknak fiai (huios) legyetek, mert ő felhozza napját 

gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.46Mert ha azokat szeretitek, akik 

titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is?47És ha csak 

testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a 

pogányok is? 48Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.  
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Útközben társunk a végtelen szeretet. Isten Atyai szeretete.  

Róm 8, 31-39 

Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? 32Aki tulajdon Fiát nem 

kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt 

mindent? 33Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. 34Ki ítélne 

kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és 

esedezik is értünk. 35Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy 

szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy 

fegyver? 36Amint meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, 

mint vágójuhokat.” 37De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. 38Mert 

meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem 

jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39sem magasság, sem mélység, sem semmiféle 

más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus 

Jézusban, a mi Urunkban. 

Róm 5, 5 

mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által 

1Jn 3, 1-2 

Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek 

(teknon) neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem 

ismerte meg őt. 2Szeretteim, most Isten gyermekei (teknon)  vagyunk, de még nem lett 

nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk 

hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. 

 

9. Baba, gyermek, fiú az ógörög szövegben 

 

Brefos – Kisbaba, újszülött 

ApCsel 7, 19 

Ez a király álnokul bánt népünkkel, és azzal sújtotta atyáinkat, hogy ki kellett tenniük 

csecsemőiket, hogy ne maradjanak életben. 

1Pét 2, 2 

mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az 

üdvösségre,3mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. 

Nepios – kiskorú; kisgyermek, aki még nem beszél; tapasztalatlan; tudatlan  

Gal 4, 3 

így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. 

Ef 4, 14 

hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és 

sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától 

Teknon – szeretett gyermek, akire szülei vigyáznak; szeretettel és tisztelettel van szülei iránt 

Mt 2, 18 

„Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit (teknon), és nem 

akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek.” 

Huios – fiú; érettkorú, felnőtt fiú 

Mt 5, 9 

Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak (huios) neveztetnek. 
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Neaniskos – fiatalember 

1Jn 2, 13-14 

Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak (neaniskos), 

mert legyőztétek a gonoszt. 14Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az Atyát. Írtam nektek, 

apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak (neaniskos), mert erősek 

vagytok, Isten igéje megmarad bennetek, és legyőztétek a gonoszt. 

ApCsel 2, 17 

„Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. Fiaitok (huios) 

és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok (neaniskos) látomásokat látnak, véneitek pedig 

álmokat álmodnak 

 

A. Teknon 

Gyermek, leszármazott, valakinek a szülötte – született. Hit által mindnyájan Istentől 

születtünk újjá és váltunk gyermekeivé. A teknon gyermeki, függő viszonyt fejez ki. A 

teknon valakinek a származására mutat rá – olyan ember, akinek van Atyja és Atyja 

szereti őt. Ebben a szóban benne van az Atya mélységes szeretete és gondoskodása 

gyermeke felé – mély érzelme, gyengédsége. Az idősebb fiú a tékozló történetében a 

teknon, a fiatalabb fiú pedig a huios.  

Jn 1, 12-13 

Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé (teknon) 

legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, 13akik nem vérből, sem a test, sem a 

férfi akaratából, hanem Istentől születtek. 

1Jn 3, 1-2 

Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek 

(teknon) neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem 

ismerte meg őt. 2Szeretteim, most Isten gyermekei (teknon)  vagyunk, de még nem lett 

nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá 

leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. 

Róm 8, 16-17 
16Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei 

(teknon) vagyunk. 17Ha pedig gyermekek (teknon), akkor örökösök is: örökösei Istennek és 

örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. 

A Lélek tanúbizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt származásunkról. Onnan felülről 

születtünk. És, bár legközelebbi rokonai és örökösei vagyunk Istennek, de ebben a 

fázisban még nem hordozzuk tekintélyét.  

B. Huios 

Érett, felnőtt fiak. Ugyanolyan természetűek, mint az atyjuk. Fiak, akik hordozzák atyjuk 

jellemét, hozzáállását, céljait. Megérettek az örökségre. Istennel, mint Mennyei Atyával 

fiúi viszonyban vannak. Megjelennek rajtuk a Krisztusi vonások – életüket és járásukat 

Isten átformálta az Egyszülött Fiú mintájára. Ezek váltak érett – huios – fiúvá.  

Gal 4, 1-7 

Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú (nepios), addig semmiben sem 

különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek, 2hanem gyámok és gondozók felügyelete 

alatt áll az apa által megszabott ideig. 3Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei 

alá voltunk vetve szolgaságra. 4De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki 

asszonytól született a törvénynek alávetve, 5hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy 

Isten fiaivá (huiothesia) legyünk. 6Mivel pedig fiak (huios) vagytok, Isten elküldte Fiának 
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Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atyám!” 7Úgyhogy már nem vagy szolga, 

hanem fiú (huios), ha pedig fiú (huios), akkor Isten akaratából örökös is. 

Róm 8, 14 

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai (huios).  

Isten Lelke tanúbizonyságot tesz arról, hogy Isten gyermekei (teknon) vagyunk – felülről 

születtünk. Akiket viszont Isten Lelke vezetni tud, azoknak járásán megmutatkozik a 

(huios) fiúság. Ebben az is benne van, hogy a huios fiú már Isten akaratát cselekszi.  

Róm 8, 19 

Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak (huios) megjelenését. 

A megjelenés kijelentést is jelent. Isten fiai hordozzák Isten kijelentését (Igéjét), amely 

által eltűnik a sötétség és a tudatlanság leple. A tudatlanság éretlenséget is jelent. Isten 

gyermekeinek fejlődése a teknon gyermekségből a huios fiúság felé tart.  

Róm 8, 29 

Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia 

képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. 

Az Ő Fiának képe a huios fiúság.   

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. 

A tükör Isten Igéje.  

A huios fiúsághoz vezető út fáradságos. Az érettség azt jelenti, hogy járásunkban 

(életünkben) hordozzuk az Egyszülött Fiú képet – a Mintát, a Krisztust, akinek mintájára 

formál minket át az Atya. Jézusra mindig, mint Huios Fiúra utal a Biblia.  

Mt 3, 17 

És íme, hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam (Huios), akiben 

gyönyörködöm. 

Tehát a Krisztusban hívők mind Isten teknon gyermekei, de nem mindegyikük huios fiú 

még! 

Huiothesia – fiúvá fogadás. Ez azt jelenti, hogy a teknon gyermek fiúvá érett. A Szent 

Lélek által történik ez a kijelentés a hívő szívében azzal a felismeréssel, hogy ő már a 

fiúság kapcsolatában mozog Mennyei Atyjával. Ez az éretté válás kijelentése Istentől.  

Róm 8, 15 

Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét 

(Pneuma huiothesia) kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” 

Az újjászületés által kerülünk be Isten családjába és válunk Isten gyermekévé, a fiúvá 

fogadás által pedig hatalmat kapunk és elfoglaljuk fiúi helyünket a családban. Az „Abba” 

kiáltás a feltétlen bizalmat és az érzelmi kötődést fejezi ki a Mennyei Atya felé, míg az 

„Atyám” kiáltás ennek a viszonynak mélységes megértését tükrözi.  

 

Az újjászületést a fiúvá fogadás követi. Ez az egyik oldala (lépése) annak a folyamatnak, 

amelyben eljutunk üdvösségünk teljességére. A fiúvá fogadás magában foglalja 

kapcsolódásunkat, ragaszkodásunkat, egy-ségünket Jézussal, Isten Fiával – ez a fiúság 

szelleme. A huios fiút Isten Lelke vezeti és az Atya akaratában jár.  
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A római törvényben 2 fázisa volt az örökbefogadásnak: 

1. Személyes oldal: ez arra utal, amikor Isten Lelke kijelenti bennünk huios fiúságunkat 

2. Nyilvános oldal: ez arra utal, amikor Jézus visszajön a földre, feltámaszt minket a 

halálból és megkapjuk halhatatlan testünket – Istenfiúságunk nyilvánosan is 

megmutatkozik.  

Róm 8, 22-26 

Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind 

ez ideig. 23De nemcsak ez a világ, hanem még azok is, akik a Lélek zsengéjét kapták: 

mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra (huiothesia), testünk 

megváltására. 24Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, 

amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene 

remélnie? 25Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. 

1Jn 3, 2 

Szeretteim, most Isten gyermekei (teknon)  vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, 

hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk 

hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. 

 

Apostoli fiúság – Jézus az ember Fia 

Atyaság – Fiúság II téma  

 

4. A Szent Lélek ígéretének evangéliuma 

 

Gal 3, 1-18  

Ó, esztelen galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha 

közöttetek feszítették volna meg? 2Csak azt szeretném megtudni tőletek: a törvény cselekvése alapján 

kaptátok-e a Lelket, vagy a hit igéjének hallása alapján? 3Ennyire esztelenek vagytok? Amit Lélekben 

kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? 4Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így 

volna, valóban hiába.5Tehát az, aki a Lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, 

vajon a törvény cselekedetei vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? 6Így van megírva: „Ábrahám 

hitt Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul.” 7Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, 

azok Ábrahám fiai. 8Mivel pedig előre látta az Írás, hogy Isten a népeket hit által igazítja meg, előre 

hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak: „Általad nyer áldást a föld minden népe.” 9Eszerint a 

hitből valók nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. 10Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt 

vannak, amint meg van írva: „Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről meg van írva a 

törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni.” 11Az pedig nyilvánvaló, hogy törvény által senki sem 

igazul meg Isten előtt, mert „az igaz ember hitből fog élni”. 12A törvény pedig nem hitből van, hanem 

„aki cselekszi, az fog élni általa”. 13Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett 

értünk – mert meg van írva: „Átkozott, aki fán függ” –, 14azért, hogy Ábrahám áldása Jézus 

Krisztusban a népeké legyen, és hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk. 
15Testvéreim, emberi módon szólok: a megerősített végrendeletet, még ha emberé is, senki sem teheti 

érvénytelenné, vagy nem toldhatja meg. 16Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő utódának. 

Nem így mondja az Írás: „és az ő utódainak”, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről: „és a te 

utódodnak”, aki a Krisztus. 17Ezt pedig így értem: azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített 

Isten, a négyszázharminc esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem 
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törli el az ígéretet. 18Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján 

volna; Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt Isten. 

Isten ígérete (Igéje) – Hit – Szent Lélek működése 

Tiétek ez az ígéret 

ApCsel 2, 38-39  

Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében 

bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 39Mert tiétek ez az ígéret és 

gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. 

 

Szent Lélek személye és munkája – Ószövetség és Újszövetség: áttekintés 

Szent Lélek ígérete:  

Eze 36, 24-28  

Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját 

földetekre.25Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden 

bálványotoktól megtisztítlak benneteket. 26Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: 

eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. 27Az én lelkemet adom belétek, és 

gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és 

teljesítsétek. 28Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én 

pedig Istenetek leszek. 

Jer 31, 31-34 

Eljön az az idő – így szól az ÚR –, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. 32Nem olyan 

szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről; mert 

ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk – így szól az ÚR. 33Hanem ilyen lesz az a 

szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje – így szól az ÚR –: Törvényemet 

beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. 34Akkor nem 

tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az URat, mert 

mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok – így szól az ÚR –, mert megbocsátom bűneiket, és 

nem gondolok többé vétkeikre.  

Jézus – Szent Lélek keresztség! 

Mt 3, 11 

Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok 

méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. 

Jn 1, 29-34 

Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ 

bűnét! 30Ő az, akiről én megmondtam: Utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, 

mint én. 31Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertté legyen Izráel 

előtt. 32Így tett erről bizonyságot János: Láttam, hogy a Lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és 

megnyugodott rajta. 33Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő 
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mondta nekem: Akire látod, hogy leszáll a Lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki Szentlélekkel 

keresztel. 34Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia. 

ApCsel 1, 1-4 

Az első könyvet arról írtam, Teofiloszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva 2egészen addig a 

napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket 

kiválasztott.3Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor negyven 

napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. 4Amikor együtt volt velük, 

megparancsolta nekik: Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, 

amelyről hallottátok tőlem, 5hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel 

kereszteltettek meg. 

(Jn 20, 19-22 – előtte már vették a Szent Lelket, mégis a keresztség Őbenne még hátravolt! 

Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól 

való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség 

nektek! 20És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, 

hogy látják az Urat.21Jézus erre ismét ezt mondta nekik: Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött 

az Atya, én is elküldelek titeket. 22Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket!) 

Elküldöm nektek, akit Atyám ígért. Maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. 

Lk 24, 45-49 

Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, 46és így szólt hozzájuk: Úgy van megírva, hogy 

a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, 47és hirdetni 

kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. 48Ti 

vagytok erre a tanúk. 49És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, 

amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.  

Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét 

ApCsel 1, 4-8 

Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok 

meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, 5hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nemsokára 

Szentlélekkel kereszteltettek meg. 6Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az 

időben állítod helyre Izráel országát? 7Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és 

alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. 8Ellenben erőt kaptok, amikor 

eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a 

föld végső határáig.  

ApCsel 2, 33 

Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. 33Miután tehát 

felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint 

látjátok is, halljátok is. 
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Megpecsételve a megígért Szent Lélekkel 

Ef 1, 13  

Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké 

lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, 14örökségünk zálogával, hogy megváltsa 

tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. 

Isten ígéretének minősége (a teljesség igénye nélkül): 

1Kir 8, 56 

Áldott az ÚR, aki nyugalmat adott népének, Izráelnek egészen úgy, ahogyan megígérte. Egyetlen szó 

sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket Mózes, az ő szolgája által megígért. 

Róm 4, 16 

Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda 

számára: nemcsak a törvényből valóknak, hanem az Ábrahám hitét követőknek is.  

Róm 9, 8-9 

Azaz nem a testi származás szerinti gyermekek Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei 

számítanak az ő utódainak. 9Mert így szól az ígéret: „Abban az időben eljövök, és fia lesz Sárának.”  

Ef 3, 6 

hogy tudniillik a pogányok örököstársaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is 

Krisztus Jézusért az evangélium által. 

2Tim 1, 1 

Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint, 

Zsid 6, 13-17 

Amikor Isten Ábrahámnak ígéretet tett, önmagára esküdött, mivel nem esküdhetett nagyobbra, 14és 

így szólt: „Bizony, gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak.” 15És így, miután Ábrahám 

türelemmel várt, beteljesült az ígéret. 16Mert az ember önmagánál nagyobbra esküszik, és minden 

ellenvetésnek véget vet, mindent megerősít az eskü. 17Ezért Isten, mivel még teljesebben akarta 

megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. 

Zsid 10, 36 

Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok 

az ígéret 

1Jn 2, 25 

Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. 
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Újdonság:  Az Ószövetségben a Lélek csak emberekre szállt le és maradt rajtuk Dávid, próféták… 

  Pünkösdkor egy közösségre szállt le és maradt rajta! 

  Közösség – helyi és városi egyház (gyülekezet) 

 

A Szent Lélek ígéretét a közösség kapja meg 

ApCsel 2, 1-4 

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2hirtelen 

hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol 

ültek. 3Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak 

mindegyikükre. 4Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, 

ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. 

Péter beszédének vége 

ApCsel 2, 37-41 

Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: 

Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? 38Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg 

mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek 

ajándékát. 39Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket 

csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. 40Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: 

Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!41Akik pedig hallgattak a szavára, 

megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 

A Szent Lélek kitöltetésének következménye: a közösség egy új minősége – Isten családja! 

ApCsel 2, 42-47 

Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és 

az imádkozásban. 

 43Félelem támadt minden lélekben,  

és az apostolok által sok csoda és jel történt.  

44Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. 45Vagyonukat és javaikat 

eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá.  

46Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként 

megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; 

47dicsérték Istent,  

és kedvelte őket az egész nép.  

Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. 
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ApCsel 4, 32-35 

A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. – Nagyon fontos rész! Jn 17! 

__________________________________________________________________________________ 

Jn 17 – hogy egyek legyenek, miképpen Mi Egyek vagyunk! 

Jn 17, 11 

Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! 

Jn 17, 20-23 

De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; 21hogy 

mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk 

legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. 22Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, 

nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: 23én őbennük és te énbennem, hogy 

teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, 

ahogyan engem szerettél. 

__________________________________________________________________________________ 

Senki sem mondott vagyonából semmit a magáénak, hanem mindenük közös volt.  

33Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem 

volt mindnyájukon.  

34Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, 

az eladott javak árát pedig elhozták, 35és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották 

mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. 

ApCsel 5, 12-15 

Az apostolok által sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan egy akarattal együtt voltak a 

Salamon-csarnokban, 13de mások nem mertek hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta 

őket.  

14Az Úr pedig egyre növelte a hívők számát férfiak és nők sokaságával.  

15A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogy amikor Péter arra 

jár, legalább az árnyéka érje valamelyiküket. 16Összegyűlt a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak 

betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket, akik mind meggyógyultak. 

 

A közösség (gyülekezet) imádsága, miután Pétert és Jánost beidézték a Nagytanács elé 

ApCsel 3, 23-31 

Amint elbocsátották őket, elmentek az övéikhez, és elbeszélték mindazt, amit a főpapok és a vének 

mondtak nekik. 24Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak, és így 

szóltak: Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, 25te 

mondtad a Szentlélek által Dávid atyánknak, a te szolgádnak szájával: „Miért tombolnak a népek, és 

a nemzetek miért terveznek hiábavalóságot? 26Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek 

az Úr ellen és az ő Felkentje ellen.” 27Mert a te szent Szolgád, Jézus ellen, akit felkentél, valóban 
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megegyezett ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével, 28hogy 

végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. 29Most pedig, 

Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre,  

és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet;  

30nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Szolgád, Jézus neve 

által.  

31Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, 

és bátran hirdették az Isten igéjét. 

ApCsel 5, 42 

és nem hagytak fel a naponkénti tanítással a templomban és házanként, és hirdették, hogy Jézus a 

Krisztus. 

(még az üldözés közepette sem!) 

Péter és János csodatétele az Ékeskapu bénáján 

ApCsel 3, 1-8 

Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, három órára. 2Arra vittek egy 

születése óta sánta férfit, akit mindennap letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet Ékes-

kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. 3Amikor meglátta, hogy Péter és 

János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. 

 4Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: Nézz ránk! 

 5Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. 6Péter így szólt hozzá: Ezüstöm és aranyam 

nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj! 7És jobb 

kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, 8felugrott, talpra állt, 

és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. 

 

Szent Lélek – az apostoloknak fontos volt, hogy mindenki vegyen Szent Lelket, mert tudták, hogy ez a 

közösség születésének záloga: 

ApCsel 8, 14-17 

Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, 

elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. 15Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a 

Szentlélek ajándékában,16mert még nem szállt le egyikükre sem, csak meg voltak keresztelve az Úr 

Jézus nevére. 17Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. 

ApCsel 10, 45-47 

És elámultak a zsidók közül való hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a 

Szentlélek ajándéka.46Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor 

megszólalt Péter: 47Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik 

ugyanúgy vették a Szentlelket, mint mi? 
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ApCsel 11, 15-16 

Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt 

kezdetben. 16Ekkor eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt: János vízzel keresztelt, de ti Szentlélekkel 

fogtok megkereszteltetni.  

ApCsel 19, 2-6 

Amíg Apollós Korinthusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket, Efezusba érkezett. Ott néhány 

tanítványra talált, 2és így szólt hozzájuk: Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így 

feleltek: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek. 3Ezután megkérdezte tőlük: Akkor milyen 

keresztséget kaptatok? János keresztségét – válaszolták ezek. 4Pál ekkor így szólt: János, amikor 

keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz 

Jézusban. 5Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. 6És amikor Pál rájuk 

tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak, és prófétáltak. 

 

 

5. A Krisztusban való szabadság evangéliuma 

 

Lk 4, 18 

„Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert 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, 19és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” 

Szabadság: Számomra az egyik legértékesebb dolog a világon. De mit jelent szabadnak lenni?  

Népszerű elképzelések: 

1. Azt csinálhatok, amit akarok. Bizonyára nem ezt jelenti… Nem egyenlő a szabadossággal.  

2. Sok lehetőség közül választhatok. A szabadság nem egyenlő a gazdagsággal…  

Ezek általában rabszolgáságot hoznak az életünkbe. A szabadság ellentéte a rabszolgaság – a 

megkötözöttség.  

2Pét 2, 17-19 

Ezek víztelen források, forgószéltől sodort ködfoszlányok, akiknek a sötétség homálya van 

fenntartva. 18Mert üres, fellengzős szólamokat hangoztatva testi vágyaik kiélésére csábítják feslett 

életükkel azokat, akik nemrégen szakadtak el a tévelygésben élőktől. 19Szabadságot ígérnek nekik, 

bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte.  

Az igazi szabadság azt jelenti, hogy választhatom az egyetlen jó utat, Jézus Krisztust, akiben 

megtalálom a szabadságot! A Neki való engedelmesség által tapasztalom meg a szív valódi 

szabadságát, a szeretet királyi uralmát.  

1Kor 6, 12 

Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a 

rabjává. 
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Szt. Ágoston: Szeress és tégy, amit akarsz! 

Jak 2, 8 

Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az Írás szerint: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!”, 

helyesen cselekedtek. 

Jak 1, 22-25 

Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. 23Mert ha valaki 

csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az 

arcát. 24Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. 25De aki a 

szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny 

hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete. 

A „láb” nemzedék! Eljött az idő, hogy nyakig járjunk Isten akaratában.  

A szabadságban ott van a boldogság is! 

Jak 2, 12 

Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. 

 

A „rabszolganő” elűzése! 

Gal 4, 21-31 

21Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok, mit mond a 

törvény?22Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt: az egyik a rabszolganőtől, a másik a 

szabad asszonytól.23De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabad asszonytól való 

viszont az ígéret által. 24Ez képes beszéd, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik 

a sínai-hegyi szövetség, amely szolgaságra szül: ez Hágár. 25Mert Hágár a Sínai-hegy Arábiában, 

megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. 26De a mennyei Jeruzsálem 

szabad: ez a mi anyánk. 27Mert meg van írva: „Ujjongj, te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, 

aki nem vajúdtál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak.” 28Ti pedig, 

testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. 29De amint akkor a test szerint született 

üldözte a Lélek szerintit, úgy van ez most is. 30De mit mond az Írás? „Űzd el a rabszolganőt és a fiát, 

mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabad asszony fiával.” 31Ezért tehát, testvéreim: mi 

nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. 

Róm 6, 20-23 

Mert amikor a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. 21De milyen gyümölcsöt termett 

ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál! 22Most azonban, 

miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a 

megszentelődést, amelynek vége az örök élet. 23Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka 

pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. 
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2Kor 3, 4-18 

Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van Isten iránt. 5Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk 

erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk 

Istentől van. 6Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűé, 

hanem a Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít. 
7Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izráel fiai 

Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, 8hogyne volna még dicsőségesebb a Lélek 

szolgálata? 9Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság 

szolgálata! 10Sőt ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. 11Ha 

ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. 
12Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, 13és nem úgy, mint Mózes, aki leplet 

tett az arcára, hogy ne lássák Izráel fiai a mulandó dicsőség végét. 14De az ő gondolkozásuk 

eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül 

megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. 15Sőt mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel 

van a szívükön. 16De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. 17Az Úr pedig a Lélek, és ahol az 

Úr Lelke, ott a szabadság. 18Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr 

dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre. 

Róm 8, 1-2 

Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, 2mert 

az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. 

Zsid 2, 15 

Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy 

halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, 15és megszabadítsa 

azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. 

 

A Krisztusban való szabadság és a Szent Lélek kapcsolata 

Gal 5, 1-26 

1Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek 

magatokat újra a szolgaság igájába fogni. 2Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, 

Krisztus semmit sem használ nektek. 3De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki 

körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. 4Ha törvény által akartok megigazulni, 

elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. 5Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az 

igazság reménységét. 6Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a 

körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. 
7Eddig jól futottatok: ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak 

engedelmeskedjetek? 8Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. 9Egy kevés kovász az egész 

tésztát megkeleszti. 10Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok 

másképp gondolkodni; de aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. 11Engem 

pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor 

megszűnik a kereszt botránya. 12Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik lázítanak titeket! 
13Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, 

hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. 14Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik 

be: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” 15Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el 
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ne emésszétek egymást! 16Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne 

teljesítsétek. 17Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak 

egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. 18Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a 

törvény uralma alatt. 19A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, 

paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, 20bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, 

féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, 21irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és 

ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket 

cselekszenek, nem öröklik Isten országát. 22A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, 

türelem, szívesség, jóság, hűség, 23szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. 24Akik 

pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. 25Ha a Lélek 

által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. 26Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra 

irigykedők. 

2Kor 3, 17 

Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. 

 

A Krisztusban való szabadság és a tanítványság (fiúság) kapcsolata 

Jn 8, 30-36 

Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban 

tanítványaim vagytok; 32megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. 33Ők ezt 

kérdezték tőle: Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod 

hát: Szabadok lesztek? 34Jézus így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, hogy aki bűnt 

cselekszik, az a bűn szolgája. 35A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott 

örökre.36Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. 

Ígéret – Kegyelem – Hit – Fiúság – Szent Lélek – Szabadság 

A szabadág foglalja össze az evangélium természetét.  

1Kor 9, 1 

Nem vagyok szabad? Nem vagyok apostol? Nem láttam Jézust, a mi Urunkat? Nem az én munkám 

eredménye vagytok-e ti az Úrban? 2Ha másoknak nem volnék is apostola, nektek bizony az vagyok, 

mert apostolságom pecsétje ti vagytok az Úrban. 

1Kor 9, 19-23 

Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, 

hogy minél többeket megnyerjek. 20A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a 

zsidókat; a törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő – pedig én magam nem 

vagyok a törvény uralma alatt –, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. 21A törvény 

nélkülieknek olyanná lettem, mint aki törvény nélküli – pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, 

hanem Krisztus törvénye szerint élek –, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. 22Az erőtleneknek 

erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy 

mindenképpen megmentsek némelyeket. 23Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is 

részestárs legyek abban. 
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Gal 2, 1-10 

Azután tizennégy esztendő múlva ismét felmentem Jeruzsálembe Barnabással, és magammal vittem 

Tituszt is. 2Kinyilatkoztatástól indíttatva mentem fel, és eléjük tártam az evangéliumot, amelyet a 

népek között hirdetek, mégpedig külön a tekintélyesek elé, nehogy hiába fáradjak, és hogy eddigi 

fáradozásom se legyen hiábavaló. 3Még a velem lévő Tituszt sem kényszerítette senki arra, hogy 

körülmetélkedjék, noha ő görög volt, 4a befurakodott áltestvérek kedvéért sem, akik csak azért 

férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így 

szolgává tegyenek minket. 5Ezeknek egy pillanatra sem engedtünk, hogy az evangélium igazsága 

megmaradjon számotokra. 6Azok pedig, akik tekintélyeseknek számítanak – hogy a múltban mik 

voltak, azzal nem törődöm; Isten nem nézi az ember személyét –, azok a tekintélyes személyek engem 

semmire sem köteleztek. 7Ellenkezőleg: elismerték, hogy rám van bízva a körülmetéletlenség 

evangéliuma, mint ahogyan Péterre a körülmetélésé. 8Mert aki munkálkodott Péter által a 

körülmetéltek közötti apostolságban, az munkálkodott énáltalam is a népek között. 9És amikor Jakab, 

Kéfás és János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul 

kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a népekhez menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. 

10Csak azt kérték, hogy emlékezzünk meg a szegényekről; ez az, amit én igyekeztem is megtenni. 

2Pét 2, 15-16 

Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek 

tudatlanságát 16mint szabadok: nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, 

hanem mint Isten szolgái. 

Róm 8, 18-21 

Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá 

lesz rajtunk. 19Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. 20A teremtett világ 

ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, 

mégpedig azzal a reménységgel, 21hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság 

szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára.  

1Kor 6, 12 

Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a 

rabjává. 

 


