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A NAGY HARC
A világban nagy harc folyik ma. A jó és a
rossz eddig még soha nem tapasztalt erıvel
száll szembe egymással. Ez a harc végsı soron a Te lelkedért folyik. A Te döntésedtıl
függ, hogy melyik erı fog uralkodni életedben: a jó, vagy a rossz. Nem mindegy, hogy
melyiket választod, mert választásod egyszer
örök sorsoddá válik. – Jézus azért jött el,
hogy megerısítsen a jóért való harcban és
megszabadítson a rossz hatalmától. Ha szövetséget akarsz kötni Vele, akkor mondd el
ezt a rövid imát:
„Uram Jézus, szükségem van rád, hiszen egyedül csak Te tudsz engem megszabadítani, és
üdvözíteni. Köszönöm, hogy szeretsz engem,
köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten!
Teljes szívembıl megbánom életem minden
bőnét. Kérlek Jézus, bocsáss meg nekem! Én is
megbocsátok mindenkinek, aki szóval, vagy
cselekedettel megbántott engem. Uram, szeretném, ha ezután Te vezetnéd az életemet.
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Ezért átadom Neked vágyaimat, terveimet, kapcsolataimat, és életem minden körülményét.
Visszaadok Neked mindent, amit adtál nekem.
Elfogadlak Téged, mint Uramat, és Megváltómat. Szeretnék személyes kapcsolatba lépni
Veled. Szeretnék a barátod lenni. Köszönöm,
hogy megbocsátottad bőneimet, és örök életet
adtál nekem. Amen! (K)

Ez a kis könyvecske bevezet a Biblia gazdag
kincstárába. Isten szeretetbıl fakadó szavai segítenek eligazodni az élet különféle helyzeteiben. Engedd, hogy a szívedbe hulljanak ezek a
magok, akkor életet fakasztanak benned.
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I. ISTEN A MI MENNYEI ATYÁNK
1. Isten szól hozzánk
Ter 1,3-4
A föld puszta volt és üres, sötétség borította a
mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: "Legyen világosság", és világos
lett. Isten látta, hogy a világosság jó.
Ter 1,28
Isten megteremtette az embert, saját képmására,
... Isten megáldotta ıket, (és így) szólt hozzájuk: "Legyetek termékenyek, szaporodjatok,
töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá.
Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és
minden állat fölött, amely a földön mozog."
Joel 3,1-2
Így szól az Isten: Ez történik majd az utolsó
napokban: szétárasztom minden emberre Lelkemet, fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az
ifjak látomásokat látnak, s álmokat álmodnak a
vének. Még szolgáimra és szolgálóimra is
kiárasztom Lelkemet azokban a napokban, hogy
prófétái szót hallassanak.
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Lk 21,33
Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.
Lk 6,46
Aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja,
hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára
építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár...de a ház
nem dılt össze.
Jn 10,27
Az én juhaim hallgatnak szavamra, és ismerem
ıket és ık követnek engem. Én örök életet adok
nekik.
Jn 15,14
Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek
Zsolt 119,105
Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon.
2. Isten a szeretet
Jn 3,16
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne
vesszen, hanem örökké éljen.
10

Szofóniás 3,17-18
Ne félj, .... Ne lankadjon kezed! Veled van az
Úr, a te Istened, az erıs Szabadító! Örül majd
neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével,
örül majd neked ujjongó örömmel, mintha ünnepet ülne.
Róm 5,8-9a
Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való
szeretetét, hogy abban az idıben, amikor még
bőnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk.
Jn 13,1
Közel volt már húsvét ünnepe. Jézus tudta,
hogy eljött az óra, amikor a világból vissza kell
térnie az Atyához. Ekkor adta övéinek, akiket
szeretett és a világban hagyott, szeretetének
legnagyobb jelét.
Jel 1,5
Kegyelem nektek...Jézus Krisztustól, aki hőséges tanú, elsıszülötte a halottaknak, és fejedelme a föld királyainak (Zsolt 89,38. 28); aki szeretett minket és megmosott bennünket bőneinktıl (Zsolt 130,8) a saját vére által.
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Jn 14,21
Aki ismeri és megtartja parancsaimat, az szeret
engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is
szeretni fogja. Szeretni fogom ıt én is és kinyilatkoztatom magamat neki.
3. Isten irgalmas
Jer 31,3
Megjelent neki a távolból az Úr (és így szólt):
örök szeretettel szerettelek, azért megıriztem
irántad irgalmasságomat.
Zsolt 103,11
Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan
nagy az irgalma az igazak iránt.
Zsolt 108,5
Mivel irgalmad az égig ér és hőséged a felhıket
veri.
Tit 3,5
Megmentett minket, nem a mi igaz cselekedeteinkért, amelyeket véghezvittünk, hanem az ı
irgalmassága által, a Szentlélek újjáteremtı és
megújító fürdıje által.
12

Mik 7,18
Melyik isten olyan, mint te, aki elveszed a gonoszságot, és megbocsátod a vétkeket? Aki nem
haragszol mindörökre, hanem kedved leled az
irgalomban?
4. Isten segítsége az élethez
(10 parancs)Kiv 20,5-18
Én vagyok az Úr, a te Istened, ...Senki mást ne
tekints Istennek, csak engem. - Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem
hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi. Gondolj a szombatra (az Úr napjára) és szenteld
meg. - Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig
élj a földön, - Ne ölj. - Ne törj házasságot. - Ne
lopj. - Ne tégy hamis tanúságot embertársad
ellen. - Ne kívánd el embertársad házát. - Ne
kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját,
sem szolgálólányát..
5. Isten mindenütt jelen van
Zsolt 139,8.12
Ha felszállnék az égig, ott vagy. Ha az alvilágban tanyáznék, ott is jelen vagy … neked maga
13

a sötétség sem homályos, s az éj világos neked,
mint a nappal.
Jer 23,24
Elrejtızhet-e valaki úgy a rejtekhelyen, hogy ne
lássam meg? - mondja az Úr. Vajon nem én
töltöm-e be az eget és a földet? - mondja az Úr.
Zsid 4,13
Semmiféle teremtmény nem láthatatlan a színe
elıtt, sıt, minden mezítelen és nyitott annak a
szeme elıtt, akinek elszámolással tartozunk.
Péld 15,3
Az Úrnak mindenütt ott van a szeme, a rosszak
és jók fölött egyaránt ırködik.
Lk 8,17
Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne
jutna: titkon sem történik semmi, ami ki ne tudódnék, és nyilvánvalóvá ne lenne.
Jób 34,21-22
Nagyurak is reszketnek, aztán eltőnnek, erılködés nélkül végez az erısekkel. Látja (az Úr)
szeme az ember útjait, és minden lépését szemmel tartja.
14

Iz 43,2
Ha tengereken kelsz át, veled leszek; és ha folyókon, nem borítanak el, ha tőzön kell átmenned, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg.
6. Isten megszabadít
Iz 61,1
Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent
föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a
szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört
szívőeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak.
Iz 43,12-14
Egyedül én vagyok az Úr, rajtam kívül nincsen
szabadító. Én hirdettem elıre és hoztam szabadulást, én nyilatkoztattam ki, amikor még nem
volt idegen isten körötökben. Ti vagytok a tanúim - mondja az Úr. Én vagyok az Isten, öröktıl
fogva én vagyok. Nincs senki, aki elkerülhetné
kezemet. S ha valamit teszek, ki változtathatja
meg? Ezt mondja az Úr, a ti Megváltótok.
Zsoltár 74,12-14
Isten a királyom kezdettıl fogva, a földön szabadulást csak ı szerez. Hatalmaddal a tengert
megnyitottad, a vizekben összezúztad a sárká15

nyok fejét. A leviatánnak szétverted a fejét, s
prédául adtad a tenger szörnyeinek.

Gal 5,1
A szabadságra Krisztus vezetett minket. Álljatok tehát szilárdan és ne hagyjátok magatokat
újra a szolgaság igájába hajtani.
Róm 8,2-3
Az Úr ugyanis Lélek: ahol az Úr Lelke, ott a
szabadság. Hiszen a lélek törvénye, melyet a
Jézus Krisztusban való élet ad, fölszabadított
téged a bőnnek és a halálnak törvénye alól.
Amire ugyanis a törvény képtelen volt, mert a
test miatt erıtlenné vált, azt Isten hajtotta végre.
7. Isten gyermekei vagyunk
Róm 8,14-15
Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.
Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy
ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás
lelkét, amelyben azt kiáltjuk: „Abba, Atyánk!”
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Fil 2,15
Hogy kifogástalanok és tiszták, Isten feddhetetlen fiai legyetek a gonosz és romlott nemzedék
között, akik között ragyogtok, mint csillagok a
mindenségben.
2Kor 6,17-18
Menjetek ki tehát közülük, váljatok külön mondja az Úr, - s ne érintsetek tisztátalant! Akkor magamhoz fogadlak majd titeket, és én
atyátok leszek, ti pedig az én fiaim és leányaim
lesztek, mondja a mindenható Úr.
Jn 1,12
Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat
adott, hogy Isten fiává legyen, annak aki hisz
ıbenne.
1Ján 3,10
Errıl lehet megismerni, hogy kik az Isten gyermekei és kik az ördög gyermekei. Mindaz, aki
nem igazat cselekszik, és aki nem szereti testvérét, nem Istentıl van.
───────────────────────────
─
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II. JÉZUS KRISZTUS
A MI MEGVÁLTÓNK
8. Jézus szeretete
Jn 15,9-14
Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is
titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait és szeretetében maradok. Ezeket azért
mondom nektek, hogy az én örömöm legyen
tibennetek és örömötök ezzel teljes legyen. Ez
az én parancsom: Szeressétek egymást, mint
ahogy én szeretlek titeket. Nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, aki életét adja barátaiért.
Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek.
Jn 14,1-3
Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az
Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van, ha nem úgy volna, hiszen
azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha
aztán elmentem és helyet készítettem már, ismét
eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is
ott legyetek, ahol én vagyok.
Jn 14,21
18

Aki ismeri és megtartja parancsaimat, az szeret
engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is
szeretni fogja. Szeretni fogom ıt én is és kinyilatkoztatom magamat neki."
Mk 10,45
Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ı szolgáljon és váltságul
odaadja életét sokakért."
9. Jézus Krisztus valóságos Isten
Jn 1,1.14
Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt,
És Isten volt az Ige. Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Láttuk dicsıségét, az Atya egyszülöttének dicsıségét, akit kegyelem és igazság
tölt be.
Jn 14,9-10
Jézus ezt mondta: "Aki engem lát, az látja az
Atyát is. .....Nem hiszed, hogy én az Atyában
vagyok és az Atya énbennem? A tanítást, amit
hirdetek nektek, nem magamtól mondom, és a
tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van.
Mt 1,22-23
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék
az Úr szava, amit a próféta által mondott: „Íme,
19

a szőz méhében fogan és fiút szül, és a nevét
Emmánuelnek fogják hívni” (Iz 7,14). Ez azt
jelenti: Velünk az Isten.
Mt 17,5
Még beszélt, amikor íme, fényes felhı árnyékolta be ıket, s a felhıbıl egy hang szólt: »Ez
az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, ıt
hallgassátok«
1Ján 4,15
Aki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten él,
és ı Istenben.
Iz 9,5
Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ı
vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erıs Isten, Örök Atya, Béke
Fejedelme.
Kol 2,9
Mert ıbenne lakik az istenség egész teljessége
testi formában.
Lk 1,35
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Az angyal ezt válaszolta: "A Szentlélek száll
rád és a Magasságbeli ereje borít el. Ezért a
születendı szent Isten Fia lesz.
Mt 3,17
Akkor a mennybıl ez a szózat hangzott: "Ez az
én szeretett fiam, akiben kedvem telik."

10. Jézus szavai önmagáról
Jn 8,58
Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, mielıtt Ábrahám lett volna, én vagyok.”
Jn 9,5
Amíg ebben a világban vagyok, világossága
vagyok a világnak.
Jn 10,7
Jézus tovább folytatta: „Bizony, bizony mondom nektek: A juhok számára én vagyok az
ajtó.”
Jn 6,35
Jézus erre így szólt: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé, és aki
bennem hisz, nem szomjazik soha.”
Jn 13,13
21

Aztán így szólt: „Megértettétek, mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem. Jól
teszitek: az vagyok.”
Jn 8,23
De ı megmagyarázta nekik: „Ti innen alulról
valók vagytok, én felülrıl vagyok; ti e világból
vagytok, én nem vagyok ebbıl a világból.”
Jn 11,25
Jézus így szólt hozzá: „Én vagyok a feltámadás
és az élet: aki bennem hisz, még ha meg is halt,
élni fog.”

11. Jézus csodákat mővelt
Mt 14,19-21
Meghagyta, hogy a nép telepedjék le a főre,
aztán fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre és megáldotta azokat. Majd megtörte a kenyereket és tanítványainak adta, a tanítványok pedig a népnek. Ettek mindnyájan és
jóllaktak. A kenyérmaradékból még tizenkét
kosarat szedtek össze. Az asszonyokon és
gyermekeken kívül mintegy ötezer férfi evett.
Mt 20,30.34
22

Az útfélen két vak ült. Amikor meghallották,
hogy Jézus megy arra, kiáltozni kezdtek:
„Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk!” Jézus
könyörületre indulva megérintette szemüket.
Azonnal visszanyerték látásukat és követték ıt.
Lk 5,4-6
Mikor befejezte tanítását, így szólt Simonhoz:
"Evezz a mélyre és vessétek ki fogásra a hálót."
"Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, de semmit sem fogtunk. A te szavadra
azonban kivetem a hálót." Meg is tették, és akkora tömeg halat fogtak, hogy a háló szakadozni kezdett.
Jn 11,41-43
Jézus égre emelte tekintetét és így imádkozott:
"Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál.
Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló népért mondom, hogy
higgyék: Te küldtél engem." E szavak után
hangos szóval kiáltott: "Lázár, jöjj ki!" A halott
(azonnal) kijött.

12. Jézus a mindenség Királya
Róm 14,9
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Krisztus ugyanis azért halt meg és támadt fel,
hogy a holtaknak is, az élıknek is Ura legyen.
Jn 1,3
Minden İ általa lett, és nélküle semmi sem lett,
ami lett.
1Kor 1,9
Hőséges az Isten, aki által meghívást nyertetek
Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe.
ApCsel 2,36
Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette
ıt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek!
Kol 1,16
Mert benne teremtetett minden az égben és a
földön, a láthatók és a láthatatlanok, a trónusok
és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
Minden ıáltala és ıérte teremtetett.
Zsid 1,1-2
Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az
atyákhoz a próféták által, ezekben a végsı napokban pedig Fia által szólt hozzánk, akit a
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mindenség örökösévé rendelt, aki által a világokat is teremtette.
13. Jézus Krisztus ítélni fog
Mt 25,31
Mikor eljön a dicsıségben az emberfia, s vele
mind az angyalok, helyet foglal dicsıséges trónján. Elébe győlnek az összes nemzetek. İ pedig
elválasztja ıket egymástól, mint ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat
jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Aztán
így szól a király a jobbján állókhoz:Jöjjetek
Atyám áldottai! Vegyétek birokba a világ kezdetétıl nektek készített országot, mert éheztem
és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok.
Róm 14,10
Miért ítéled meg hát testvéredet? És te miért
veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan odaállunk majd Krisztus ítélıszéke elé.
Lk 3,15
Szórólapáttal kezében kitakarítja szérőjét, és
csőrbe győjti búzáját, a pelyvát pedig olthatatlan tőzben elégeti.
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Mt 25,32
Elébe győlnek az összes nemzetek. İ pedig
elválasztja ıket egymástól, mint ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól.
ApCsel 10,42
Meg is parancsolta nekünk, hogy hirdessük a
népnek, és bizonyítsuk, hogy ı az, akit Isten az
élık és a holtak bírájává rendelt.
Róm 2,16
Azon a napon, amikor Isten ítélkezni fog Jézus
Krisztus által az emberek rejtett dolgairól az én
evangéliumom szerint.

2Tim 4,1
Kérve kérlek Isten színe elıtt, és Krisztus Jézus
elıtt, aki ítélni fog élıket és holtakat, az ı eljövetele és országa által.
14. Jézus az egyetlen Megváltó
Róm 3,24

26

S így megigazulnak ingyen az ı kegyelmébıl a
megváltás által, amely Jézus Krisztusban van.
Jn 10,9
Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy
be, üdvözül, ki-bejár és legelıre talál.
Jn 8,24
Azért mondtam nektek: Meghaltok bőneitekben. Ha nem hiszitek ugyanis, hogy én vagyok,
meghaltok bőneitekben.
Jn 14,6
Jézus így szólt: Én vagyok az út, az igazság és
élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam.
ApCsel 4,12
És nincs üdvösség senki másban, mert más név
nem is adatott az embereknek az ég alatt,
amelyben üdvözülnünk kell.
Zsid 5,9
És amikor eljutott a beteljesedéshez, örök üdvösség forrása lett mindazoknak, akik engedelmeskednek neki.
Zsid 7,25
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Így örökre üdvözítheti is azokat, akik általa
Istenhez közelednek, hisz mindenkor él, hogy
értük közbenjárjon.
Kol 1,12-14
Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki méltókká tett titeket arra, hogy nektek is részetek legyen a szentekkel a világosságban. Kiragadott
minket a sötétség hatalmából, s áthelyezett szeretett Fiának országába. Benne van a mi megváltásunk, a bőnök bocsánata.
Lk 19,10
Hiszen az Emberfia azért jött, hogy keresse és
üdvözítse, ami elveszett.
1Kor 1,30
Általa vagytok ti Krisztus Jézusban, aki Istentıl
bölcsességünkké, igazságunkká, megszentelıdésünkké és megváltásunkká lett.
Jel 5,9
Új éneket énekeltek, amely így hangzott: „Méltó vagy, Uram, hogy elvedd a könyvet, és felnyisd annak pecsétjeit, mert megöltek, és saját
véreddel megváltottál Istennek, minden törzsbıl, nyelvbıl, népbıl és nemzetbıl.”
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Tit 2,14
İ önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket jótettekre törekvı, tulajdon népévé.
15. Krisztus vérének engesztelı ereje
Ef 1,7
Benne van számunkra a megváltás az ı vére
által, a bőnök bocsánata, kegyelme gazdagságának megfelelıen.
Zsid 9,14
Mennyivel inkább fogja Krisztus vére, aki az
örök Lélek által önmagát adta szeplıtlen áldozatul Istennek, hogy megtisztítsa lelkiismeretünket a halott tettektıl, és az élı Istennek szolgáljunk!
1Pét 1,18-19
Tudva, hogy nem romlandó ezüstön vagy aranyon történt a megváltásotok az atyáitoktól rátok hagyományozott hiú életmódotokból, hanem a szeplıtlen és érintetlen Báránynak,
Krisztusnak drága vérén.
Róm 5,9
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Azért most, miután az ı vére által megigazultunk, még sokkal inkább megment minket a
haragtól.
1Ján 1,7
Ha azonban világosságban járunk, mint ahogy ı
is világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással, és Jézusnak, az ı Fiának vére
megtisztít minket minden bőntıl.
16. Jézus által nyerünk üdvösséget
Jn 6,28-29
Azok megkérdezték: Mit tegyünk, hogy Istennek tetszı dolgot cselekedjünk? Istennek tetszı
dolog az, felelte Jézus, hogy higgyetek az ı
küldöttjében.
Ef 2,8-9
Mert kegyelembıl üdvözültetek a hit által. Ez
nem tıletek van, hanem Isten ajándéka: nem
tettek által, hogy senki se dicsekedjék.

Róm 5,1
30

Mivel tehát elnyertük a megigazulást a hitbıl,
békességünk van Istennel a mi Urunk, Jézus
Krisztus által.
Jn 20,31
Ezeket viszont azért írtam, hogy higgyétek:
Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által
életetek legyen benne.
1Ján 5,4
Mert minden, ami Istentıl született, legyızi a
világot. Ez az a gyızelem, amely legyızi a világot: a mi hitünk.
17. Jézus hívása
Mt 11,28
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok
és meg vagytok terhelve: én felüdítlek titeket.
Iz 55,1
Ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár
nincsen pénzetek, siessetek ide! Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül
bort és tejet.

Jn 7,37-38a
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Az utolsó napon, az ünnep nagy napján, ott állt
Jézus és hangos szóval hirdette: "Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék!
Jel 22,17
A Lélek és a menyasszony így szól: „Jöjj el!”
És aki hallja, az is mondja: „Jöjj el!” Aki szomjazik, jöjjön; és aki akarja, merítsen ingyen az
élet vizébıl!
2Kor 5,20
Mi tehát Krisztus követségében járunk, s maga
Isten buzdít általunk. Krisztusért kérünk tehát
benneteket, engesztelıdjetek ki Istennel!
18. Jézus legyızte a halált
Jn 11,43-44
E szavak után hangos szóval kiáltott: Lázár, jöjj
ki! A halott (azonnal) kijött. Lába és keze pólyával volt körültekerve, arca pedig kendıvel
bekötve. Jézus így szólt: Oldjátok fel ıt, hogy
járni tudjon.
1Kor 15,25-26
Mert addig kell neki uralkodnia, amíg ellenségeit mind a lába alá nem veti. Mint utolsó ellenséget, a halált semmisíti meg.
Jn 10,17-18
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Azért szeret engem az Atya, mert odaadom életemet, hogy aztán vissza is vegyem. Senki sem
veszi el tılem: önként adom oda. Hatalmam van
arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra,
hogy visszavegyem. Ezt a feladatot kaptam
Atyámtól.
Lk 7,14-15a
Aztán a koporsóhoz lépett és megérintette. Akik
vitték, megálltak. İ így szólt: Ifjú, mondom
neked, kelj föl! Erre a halott felült és beszélni
kezdett.
Jel 1,18
Az élı, bár halott voltam; de íme élek örökkönörökké; nálam vannak a halál és az alvilág kulcsai.
19. Jézus bennünk akar élni
Jn 14,23
Jézus tovább folytatta: "aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja ıt,
hozzá megyünk és benne fogunk lakni”.
Jn 1,12
Mindannak azonban, aki befogadta, Hatalmat
adott, hogy Isten fiává legyen, Annak aki hisz
ıbenne.
33

Jn 15,4-5
Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Amint a szılıvesszı sem tud gyümölcsöt
hozni önmagától, ha nem marad a szılıvesszın,
úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szılıtı, ti vagytok a szılıvesszık. Aki
bennem marad és én ıbenne, az bı termést hoz.
Hiszen nélkülem semmit sem tehettek.
Jn 17,22-23
Én átadtam nekik a dicsıséget, amit nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk:én ıbennük, te énbennem, hogy így tökéletesen egyek legyenek ık is. Ismerje meg ebbıl a világ, hogy te küldtél engem, és hogy szereted ıket, amint engem szerettél.
Jn 6,56
Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,
bennem marad, és én ıbenne.
20. Jézus örömöt ad
Jn 15,11
Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen tibennetek és örömötök ezzel teljes
legyen.
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Jn 16,22
Ti is, most ugyan szomorkodtok, de majd viszontlátlak titeket: akkor örülni fog szívetek és
örömötöket senki sem veszi el többé tıletek.
Jn 17,13
Most hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a
világon, hogy örömöm teljesen az övék legyen.
Átadtam nekik tanításodat
21. Jézustól küldetést kapunk
Jn 4,38
Én aratni küldtelek titeket azt, amit nem ti munkáltatok. Mások fáradoztak, ti pedig azok munkájába álltatok be.
Jn 20,21
"Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én
is titeket." E szavak után rájuk lehelt és folytatta: "Vegyétek a Szentlelket.
Mk 16,15
Jézus így szólt: "Menjetek el az egész világra és
hirdessétek az evangéliumot minden teremt35

ménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki nem hisz, elkárhozik.
Mt 28,19
Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg ıket az Atya és
Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok ıket
mindannak megtartására, amit parancsoltam
nektek. Íme én veletek vagyok a világ végéig."
Lk 9,1
Összehívta a tizenkét apostolt, erıt és hatalmat
adott nekik az ördögök fölött és a betegségek
gyógyítására. Aztán szétküldte ıket, hogy hirdessék Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket.
22. Krisztust meg kell vallani
Fil 2,10
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az
Úr, az Atyaisten dicsıségére.
Mt 10,32-33
Mindazt tehát, aki megvall engem az emberek
elıtt, én is megvallom mennyei Atyám elıtt. De
aki megtagad engem az emberek elıtt, azt én is
megtagadom mennyei Atyám elıtt.
Róm 10,9-10
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Ha tehát a száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és
a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta ıt
a halálból, üdvözülsz. A szív hite megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre
szolgál.
1Ján 4,2
Errıl ismerhetjük meg Isten Lelkét: Minden
lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben
eljött, Istentıl van.
1Ján 2,23
Aki megvallja a Fiút, elismeri az Atyát is. Maradjon meg bennetek, amit kezdettıl fogva hallottatok. Ha megmarad bennetek, amit kezdettıl
fogva hallottatok, ti is megmaradtok a Fiúban és
az Atyában.
Lk 9,26
Aki szégyell engem és az én szavaimat, azt az
Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön
önmaga, Atyja és a szent angyalok dicsıségében.
23. Jézus feltámadásának tanúi
Jn 20,26-28
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Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, és Tamás is velük. Eljött Jézus zárt ajtón
keresztül és közéjük lépett e szavakkal: Békesség nektek! Aztán Tamáshoz fordult: Tedd ide
ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki kezedet s
tedd az oldalamba. És ne légy hitetlen, hanem
hívı. Tamás felkiáltott: Én Uram, én Istenem!
ApCsel 10,39-41
Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ı a
zsidók országában és Jeruzsálemben tett. Fára
függesztve megölték ıt. De Isten harmadnapon
feltámasztotta, s megadta neki, hogy megjelenjen, nem az egész népnek, hanem Isten által
elıre kijelölt tanúknak, minekünk, akik ettünk
és ittunk vele, miután a halálból feltámadt. (Péter - Kornéliusznál)
Mk 16,9
Miután a hét elsı napjának reggelén föltámadt,
elıször Mária Magdolnának jelent meg, akibıl
hét ördögöt őzött ki.
Jn 20,4-8
Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz
sietett. Együtt futott mind a kettı. A másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Behajolt és meglátta a gyol38

csokat, de nem ment be. Nem sokkal utána odaért Simon Péter is, bement a sírba, és ı is látta a
gyolcsokat, meg a kendıt, mellyel fejét takarták
be. Ez nem a gyolcs között volt, hanem külön
összehajtva más helyen. Akkor bement a másik
tanítvány is, aki elıször ért a sírhoz. Látta és
hitt.
24. Jézus Krisztus visszajövetele
1Ján 3,2
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de
még nem lett nyilvánvaló, hogy mik leszünk.
Tudjuk azonban, hogy amikor meg fog jelenni,
hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk ıt,
amint van.
Jel 16,15
Íme, úgy jövök, mint a tolvaj! Boldog az, aki
virraszt, és ırzi ruháját, hogy meztelenül ne
járjon, és ne lássák a szégyenét!
ApCsel 1,11
Így szóltak (az angyalok): Galileai férfiak, miért
álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellıletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe
felmenni láttátok.
Mt 16,27
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Az Emberfia ugyanis el fog jönni angyalaival
Atyja dicsıségében és akkor megfizet mindenkinek tetteihez mérten.

Lk 12,40
Ti is álljatok készen, mert az Emberfia abban az
órában jön, amikor nem is gondoljátok.
Lk 21,27
A világmindenséget összetartó erık megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint
eljön a felhıkben nagy hatalommal és dicsıséggel.
Mt 24,30
Akkor majd föltőnik az Emberfiának jele az
égen, és jajgatásba tör ki a Föld minden népe,
mert meglátják az Emberfiát, amint eljön az ég
felhıin nagy hatalommal és dicsıséggel.
Jn 14,3
Ha aztán elmentem és helyet készítettem már,
ismét eljövök, és magammal viszlek titeket,
hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.
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Jak 5,8
Legyetek ti is türelmesek, és erısítsétek meg
szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van!

Jel 3,11
Íme, csakhamar eljövök! Tartsd meg, amid van,
hogy senki se vegye el koronádat!
Mk 8,38
Aki szégyell engem és az én szavaimat e hőtlen,
bőnös nemzedék elıtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön Atyja dicsıségében a szent Angyalokkal.
Mt 24,27
Mint ahogy a villám napkeleten támad és napnyugatig látszik, olyan lesz az Emberfiának
eljövetele is.
25. Jézus jövetelének jelei
Mt 24,6-14
Hallotok majd háborúról és háborús hírekrıl.
Vigyázzatok, ne rémüldözzetek. Ennek mind
meg kell történnie, de ez még nem a vég. Akkor
a nemzet nemzet ellen és ország ország ellen
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támad. Éhség, dögvész és földrengés lesz itt is,
ott is. De mindez csak a gyötrelmek kezdete.
Aztán majd sanyargatnak és megölnek titeket,
és miattam győlölni fog mindent a nemzet. Sokan el is tántorodnak hitüktıl, elárulják és győlölni fogják egymást. Számos hamis próféta
támad és sokat tévedésbe ejtenek. A gonoszság
elhatalmasodásával sok szívben kihől a szeretet,
de aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.
Isten országának ezt az örömhírét pedig hirdetik
majd az egész világon bizonyságul minden
nemzetnek. Csak akkor jön el a vég.
Mt 24,29-30
Nyomban e gyötrelmes idık után a Nap elhomályosul és a Hold nem áraszt világosságot, a
csillagok lehullanak az égrıl és a világmindséget összetartó erık megrendülnek. Akkor majd
föltőnik az Emberfiának jele az égen, és jajgatásba tör ki a Föld minden népe, mert meglátják
az Emberfiát, amint eljön az ég felhıin nagy
hatalommal és dicsıséggel.
Joel 3,4-5
Égen és földön jeleket mutatok, vért és tüzet,
füstoszlopokat. A nap elsötétedik, a hold vérré
változik, mielıtt eljön az Úr nagy és rettenetes
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napja. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az
megmenekül”
Lk 21,12
Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és
dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli
jelek tőnnek föl az égen. De mindezek elıtt
kezet emelnek rátok és üldözni fognak titeket.
Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe
vetnek. Királyok és helytartók elé is hurcolnak
miattam.
2Péter 3,10-11
Eljön azonban az Úr napja, mint a tolvaj. Akkor
az egek nagy robajjal elpusztulnak, az elemek
megolvadnak a hıségben, s a föld és rajta minden alkotás tőzben ég el. Milyen szentül és istenfélıen kell élnetek, ha mindez így elpusztul,
hiszen várjátok és siettetitek az Isten napjának
eljövetelét! Akkor az egek tőzben pusztulnak el
és az elemek hıségben olvadnak szét.
───────────────────────────
─
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III. A SZENTLÉLEK
MEGSZENTELI ÉLETÜNKET
26. A Szentlélek szívünkbe árad
ApCsel 2,1-4
Mikor elérkezett a pünkösd napja, mindnyájan
együtt voltak...majd szétoszló, tüzes nyelvek
lobbantak fel elıttük és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel.
ApCsel 11,24-25
Mikor odaérkezett, (Barnabás-Antiochiába)
örvendezve látta az Úr kegyelmét és mindnyájukat buzdította, hogy ıszinte szívvel ragaszkodjanak az Úrhoz. Derék ember volt ugyanis,
telve Szentlélekkel és hittel. Így aztán meglehetısen nagy tömeg csatlakozott az Úrhoz.
Róm 8,9
Ti azonban nem testi, hanem lelki emberek
vagytok, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek.
Akiben viszont nincs meg Krisztus Lelke, az
nem az övé.
Lk 11,13
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Ha tehát ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót adni
fiaitoknak, mennyivel inkább adja mennyei
Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tıle:
Ez 36,27
Az én lelkemet oltom belétek és gondoskodom
róla, hogy parancsaim szerint éljetek, és szemetek elıtt tartsátok törvényeimet, és hozzájuk
igazodjatok.
ApCsel 1,8a
A rátok lejövı Szentlélek azonban erıvel tölt
majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek
rólam…
ApCsel 4,31
Miután így imádkoztak, megremegett a hely,
ahol egybegyőltek. Mindnyájan beteltek Szentlélekkel, s bátran hirdették Isten igéjét.
27. A Szentlélek karizmákat ad
1 Kor 12,3-10
A lelki adományok különfélék, de a Lélek
ugyanaz. A megbízatások is különfélék, de az
Úr ugyanaz. Különfélék a csodatettek is, de
Isten, aki mindezt mindenkiben véghez viszi,
ugyanaz. A Lélek ajándékait pedig kiki azért
kapja, hogy használjon vele. Egyik ugyanis a
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Lélektıl a bölcsesség adományát kapja, a másik
a tudás adományát ugyanattól a Lélektıl, a
harmadik meg a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, vagy a gyógyítás adományát ugyanabban a Lélekben; ez csodatévı hatalmat, amaz
meg a prófétálást, egyik a szellemek elbírálását,
másik többféle nyelvet, a harmadik viszont a
nyelvek megfejtését.
Róm 12,6
A nekünk adott kegyelemnek megfelelıen
azonban különbözı ajándékaink vannak: aki a
prófétálást kapta, prófétáljon a hit szabályai
szerint; aki tisztséget kapott, gyakorolja tisztségét; aki tanító, oktasson; aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson; aki alamizsnát oszt, tegye
egyszerőségben; aki elöljáró, legyen gondos;
aki irgalmasságot gyakorol, tegye derősen.
Ef 4,11-13
İ egyeseket apostolokká, másokat prófétákká,
ismét másokat evangélistákká, pásztorokká és
tanítókká tett, hogy istenszolgálatra neveljék a
szenteket és fölépítsék Krisztus testét, amíg
mindnyájan el nem jutunk a hitnek és Isten Fia
megismerésének egységére és meglett emberré
nem leszünk, Krisztus teljességének mértékében.
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1Kor 14,2-3
Keressétek buzgón a lelki adományokat, különösen pedig azt, hogy prófétálhassatok. Aki
ugyanis nyelveken szólal meg, nem emberekhez
szól, hanem Istenhez. Senki sem érti, mert a
Lélektıl indítva mond titokzatos dolgokat. Aki
viszont prófétál; emberek épülésére, buzdítására
és vigasztalására beszél. Aki nyelveken szól,
csak önmagának épülésére szolgál, aki azonban
prófétál, (Isten) egyházának épülésére. Szeretném ugyan, hogy mindannyian nyelveken szóljatok, de még inkább, hogy prófétáljatok, mert
aki prófétál, nagyobb annál, aki nyelveket beszél, hacsak meg nem magyarázza, hogy az
egyház is épüljön rajta.
28. A Szentlélek betölti a szívet
ApCsel 11,24-25
Mikor odaérkezett, (Barnabás-Antiohiába) örvendezve látta az Úr kegyelmét és mindnyájukat buzdította, hogy ıszinte szívvel ragaszkodjanak az Úrhoz. Derék ember volt ugyanis, telve
Szentlélekkel és hittel. Így aztán meglehetısen
nagy tömeg csatlakozott az Úrhoz
Róm 8,9
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Ti azonban nem testi, hanem lelki emberek
vagytok, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek.
Akiben viszont nincs meg Krisztus Lelke, az
nem az övé.

Lk 11,13
Ha tehát ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót adni
fiaitoknak, mennyivel inkább adja mennyei
Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tıle:
Ez 36,27
Az én lelkemet oltom belétek és gondoskodom
róla, hogy parancsaim szerint éljetek, és szemetek elıtt tartsátok törvényeimet, és hozzájuk
igazodjatok.
ApCsel 1,8a
A rátok lejövı Szentlélek azonban erıvel tölt
majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek
rólam…
ApCsel 4,31
Miután így imádkoztak, megremegett a hely,
ahol egybegyőltek. Mindnyájan beteltek Szentlélekkel, s bátran hirdették Isten igéjét.
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ApCsel 9,18
Ananiás elindult, belépett a házba és e szavak
kíséretében tette rá a kezét: "Saul testvérem,
engem az Úr Jézus küldött, aki megjelent elıtted az idevezetı úton, hogy visszanyerd látásodat és eltelj Szentlélekkel."
29. A Szentlélek vezet bennünket
Jn 16,13
De amikor eljön ı az igazság Lelke, elvezet
titeket a teljes igazságra. Nem magától fog
szólni, hanem azt mondja majd, amit hall, és a
jövendıt fogja hirdetni nektek.
ApCsel 16,6
Mivel a Szentlélek megtiltotta, hogy Ázsiában
prédikáljanak, Frigián és a galaták földjén utaztak keresztül.
ApCsel 8,30
A Lélek ekkor ezt sugallta Fülöpnek: "Indulj és
szegıdj ahhoz a kocsihoz!" Fülöp oda is sietett
és meghallotta, hogy Izaiás prófétát olvassa.
Megkérdezte tıle: "Ugyan bizony megérted-e,
amit olvasol?"
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ApCsel 11,13-14
A Lélek pedig azt mondta nekem, hogy tartsak
velük habozás nélkül. Velem jött ez a hat testvér is, és így tértünk be az illetı férfi házába. İ
aztán elbeszélte nekünk, hogyan látott meg egy
angyalt a házában.
30. A Szentlélek formál bennünket
1Ján 4,13
Abból ismerjük meg, hogy benne maradunk, és
ı mibennünk, hogy a Lelkébıl adott nekünk.
Gal 4,6
Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának
Lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja: Abba, Atya!
Gal 5,17-18
Lélekben éljetek! Akkor nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen
tusakodik, a lélek pedig a test ellen, s ellentétben állnak egymással. Így nem azt teszitek, amit
szeretnétek. Ha a Lélek vezet, nem vagytok a
törvény alá rendelve.
Róm 8,5-8
Aki test szerint él, testi dolgokra vágyik, aki
lélek szerint, lelkiekre törekszik. A test vágyódása halálra vezet, a lélek törekvése életre és
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békére. A test vágyódása ugyanis Isten ellen
van, mert nem veti alá magát Isten törvényének,
hiszen nem is képes rá. Aki test szerint él, nem
lehet kedves Isten elıtt. Ti azonban nem test,
hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akiben ugyanis nincs Krisztus Lelke, az nem tartozik hozzá.
31. A Szentlélek az imádság forrása
Róm 8,25
Gyöngeségünkben segítségünkre van a Lélek is,
mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen. A Lélek azonban maga könyörög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal.
Lk 10,21
Abban az órában fölujjongott (Jézus) a Szentlélekben és így imádkozott: "Áldalak téged,
Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elıl, és a kisdedeknek jelentetted ki.
Jn 7,37-39
Az utolsó napon, az ünnep nagy napján, ott állt
Jézus és hangos szóval hirdette: "Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! Aki hisz bennem,
annak szívébıl, az Írás szerint, élı víz forrásai
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fakadnak." Ezt a Lélekrıl mondta, melyben a
benne hívıknek kellett részesülniük.
Jn 4,23-24
Eljön az óra, sıt már itt is van, amikor az igazi
imádók lélekben és igazságban imádják az
Atyát. Az Atya ilyen imádókat kíván. Lélek az
Isten: lélekben és igazságban kell ıt imádni."
───────────────────────────
─

IV. VÉGSİ DOLGOK
32. Az utolsó ítélet
Zsid 9,27
El van határozva, hogy az emberek egyszer
meghaljanak, és utána következik az ítélet.
1Ján 4,17
Isten szeretete azzal lesz teljes bennünk, hogy
az ítélet napján is lesz bizalmunk. Mert amilyen
ı, olyanok vagyunk mi is ezen a világon.
Róm 14,12
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Így tehát mindegyikünk magáról ad majd számot Istennek.
2Kor 5,10
Mert mindnyájunknak meg kell jelennünk
Krisztus ítélıszéke elıtt, hogy mindenki elvegye a bérét, aszerint, hogy jót vagy gonoszat
cselekedett testében.

2Pét 2,9
Az Úr meg tudja szabadítani a kísértésbıl az
istenfélıket, a gonoszokat pedig az ítélet napjára megırizni, hogy bőnhıdjenek.
ApCsel 17,31
Mert meghatározott egy napot, amelyen ítélkezni fog a világ felett igazságban egy férfi
által, akit arra rendelt, és igazolt is mindenki
elıtt, mikor feltámasztotta a halálból.
33. Van örök élet
Iz 64,4 (1Kor 2,9)
Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív
föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik
szeretik ıt.
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Róm 6,23
Mert a bőn zsoldja a halál, Isten kegyelme
azonban az örök élet Krisztus Jézusban, a mi
Urunkban.
Jn 17,3
Az örök élet az, hogy ismerjenek téged, egyedül
igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust.

Jn 3,35b-36
Aki a Fiúban hisz, az örökké él. De aki nem
hisz a Fiúnak, nem látja meg életét, hanem Isten
haragja száll rá.
Jn 5,24
Bizony, bizony mondom nektek, aki igémet
hallgatja és hisz annak, aki engem küldött, örök
élete van, és nem kerül ítéletre, hanem már átment a halálból az életre.
34. Mit jelent a tisztítótőz?
II. Makkabeus 12,41-45
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Mindnyájan dicsıítették az Urat, az igazságos
bírót, aki azt is fölfedi, ami rejtve van. Aztán
imádkozni kezdtek, és könyörögtek, hogy az
elkövetett bőnök teljes bocsánatot nyerjenek. A
nemeslelkő Júdás azonban figyelmeztette a csapatokat, hogy óvakodjanak a bőntıl, hisz saját
szemükkel láthatták az elesettek példáján a bőn
következményeit. Aztán győjtést rendezett a
katonák között, és mintegy 2000 ezüst drachmát
küldött Jeruzsálembe engesztelı áldozat bemutatására. Ilyen szépen és nemesen viselkedett,
mivel gondolt a feltámadásra. Ha ugyanis nem
hitt volna az elesettek föltámadásában, fölösleges és értelmetlen dolog lett volna a halottakért
imádkozni. Arról is meg volt gyızıdve, hogy
akik jámborságban halnak meg, azokra nagy
jutalom vár - ez szent és jámbor gondolat volt.
Azért mutatott be engesztelı áldozatot, hogy
megszabaduljanak bőneiktıl.
1 Kor 3,15
Az (Úr) napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tőzzel jön el, s a tőz bizonyítja, kinek mit ér
a munkája. Akinek építménye megmarad, az
jutalomban részesül. De akinek elhamvad a
mőve, az kárt vall. İ maga ugyan megmenekül,
de csak mintegy tőz által.
Lk 12,58
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Mikor ellenfeleddel a hatóságokhoz mész,
igyekezzél még az úton békességben megszabadulni tıle, hogy a bíróhoz ne hurcoljon, a bíró
át ne adjon a poroszlónak, és a poroszló tömlöcbe ne vessen. Mondom neked, ki nem szabadulsz onnan, amíg az utolsó fillért is le nem
fizetted."
35. Mi a pokol (kárhozat)?
Mt 25,46
Ezek örök büntetésre jutnak, az igazak pedig
örök életre.
Mt 13,41-42
Az emberfia elküldi angyalait. Azok összeszednek országában minden gonosztettet és gonosztevıt, és tüzes kemencébe vetik ıket. Ott sírás
és fogcsikorgatás lesz.
2Tesz 1,7-9
Amikor az Úr Jézus megjelenik angyalseregével
a mennybıl, lobogó tőzzel.... Akkor megbünteti
majd azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk
Jézus (Krisztus) evangéliumának nem engedelmeskednek. Ezek örök kárhozattal lakolnak:
távol az Úr színétıl és felséges hatalmától, azon
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a napon amikor eljön, hogy szentjeiben megdicsıüljön.
Mk 9,43
Ha kezed bőnre csábít, vágd le. Jobb csonkán
bemenned az életre, mint két kézzel a pokolba
jutnod, a kiolthatatlan tőzre, ahol a féreg el nem
pusztul és a tőz ki nem alszik.
Jel 20,15
A halált és az alvilágot tüzes tóba vetették. Ez a
tüzes tó a második halál. Aki nem volt följegyezve az élet könyvébe, azt a tüzes tóba vetették.
Mt 25,41
Távozzatok tılem átkozottak az örök tőzre,
amely az ördögnek és angyalainak készült, mert
éheztem, de ennem nem adtatok, szomjaztam,
de innom nem adtatok,
36. Hogyan támadunk fel?
2.Kor 5,1-2
Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk leomlik,
Istentıl kapunk lakóházat: örök hajlékot a
mennyben, amit nem emberkéz épített. Ezért is
sóhajtozunk itt, mert mennyei hajlékunkba
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óhajtunk beköltözni. Csak akkor nem látszunk
többé ruhátlanoknak, ha oda beköltözünk.
1Kor 15,36-44
Kérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a holtak? Milyen testtel jönnek majd elı? Oktalan!
Amit elvetsz, nem kel életre, hacsak (elıbb)
meg nem hal. Amit vetsz, az nem növény, mely
csak azután fejlıdik, hanem a puszta mag, például búzaszem, vagy más egyéb. Isten pedig
testet ad neki tetszése szerint, mégpedig minden
magnak a neki megfelelı testet. Nem minden
test egyforma, mert más az emberé, más az állaté, más a madáré, más a halé. S van égi test,
meg földi test, de másként ragyog az égi, másként a földi. Más a nap sugárzása, más a hold
fényessége, más a csillagok tündöklése; sıt
egyik csillag fényessége is különbözik a másikétól. Ilyen a holtak feltámadása is. Romlásra
vetik el - romlatlannak támad fel. Dicstelenül
vetik el - dicsıségben támad fel. Erıtlenségben
vetik el - erıben támad fel. Érzéki testet vetnek
el - szellemi test támad fel.
1Kor 15,45-49
Ha van érzéki test, van szellemi test is, amint az
Írás mondja: "Ádám, az elsı ember élı lénnyé
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lett", az utolsó Ádám pedig éltetı lélekké. De
nem a szellemi az elsı, hanem az érzéki, aztán
következik a szellemi. Az elsı ember a földbıl
való, földi; a második a mennybıl való, (menynyei). Amilyen a földbıl való, olyanok a földiek
is, s amilyen a mennybıl való, olyanok a menynyeiek is. Ezért, amint magunkon hordozzuk a
földi ember alakját, a mennyeinek alakját is
magunkon fogjuk hordozni.
Lk 20,34-36
Jézus így válaszolt: "A világ fiai nısülnek és
férjhez mennek, de akik méltók lesznek arra,
hogy eljussanak a jövendı világba és a halálból
való föltámadásra, nem nısülnek és nem mennek férjhez. Hiszen meg sem halhatnak többé,
mert hasonlók az angyalokhoz, és mivel a föltámadás fiai, az Isten fiai. A halottak föltámadásáról Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló
részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák
Istenének és Jákob Istenének nevezi. İ nem a
holtak Istene, hanem az élıké, hiszen mindenki
érte él."
───────────────────────────
─
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V. A KERESZTÉNY ÉLET
37. Mit tanít a Biblia a világ keletkezésérıl?
Teremtés könyve 1,2-3
Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A
föld puszta volt és üres, sötétség borította a
mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: "Legyen világosság", és világos
lett. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtıl.
Kol 1,16-18
Benne (Jézusban) teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és
hatalmasságokat. Mindent általa és érte teremtett. İ elıbb van mindennél, s minden benne áll
fenn.
Zsolt 95,4-6
Nagy Isten az Úr, fölséges király minden isten
fölött. Kezében vannak a föld mélységei, és
övéi a hegyek csúcsai. Övé a tenger, ı alkotta,
övé a föld, keze teremtette. Gyertek, boruljatok
le és imádjátok, hajtsatok térdet az Úr elıtt, aki
teremtett minket!
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Iz 45,9-13
Ezt mondja az Úr: Perbe szállhat-e alkotójával a
cserép a föld cserepei közül? Mondhatja-e az
anyag megmunkálójának: "Mit csinálsz?" És a
mő: "Milyen ügyetlen vagy!"?...Ezt mondja az
Úr, Izrael Szentje és Teremtıje: "Rátok tartozik-e, hogy gyermekeim jövıje felıl kérdezzetek, vagy hogy meghatározzátok: mit tegyen a
kezem? Nézzétek: én alkottam a földet, és én
teremtettem az embert is, aki lakja. Az én kezem terjesztette ki az egeket, és én sorakoztattam fel minden seregüket. Én támasztottam,
hogy gyızelmet arasson, és minden útját elegyengettem.
38. Mit tanít a Biblia a tanítványságról?
Lk 6,37-40
Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek. El ne ítéljetek senkit, hogy titeket se ítéljenek el. Bocsássatok meg és nektek is megbocsátanak. Adjatok
és adnak majd nektek is: jó, tömött, megrázott
és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak viszszamérni nektek is." Hasonlatot is mondott nekik: "Vezethet-e vak világtalant? Nem esik-e
mindkettı gödörbe? Nem különb a tanítvány
mesterénél, mert ha eléri tökéletességét, olyan
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lesz, mint a mestere. Mit nézed a szálkát felebarátod szemében, a magad szemében pedig nem
veszed észre a gerendát?
Mt 16,24-25
Jézus így szólt tanítványaihoz: "Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl
keresztjét és kövessen engem. Aki meg akarja
menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mit ér az embernek,
ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt
szenved? Mit is adhatna az ember cserébe lelkéért?
Mt 5,11-13
Boldogok vagytok, ha miattam szidalmaznak és
üldöznek titeket és hazudozva minden rosszat
fognak rátok. Örüljetek és ujjongjatok: nagy
lesz a jutalmatok a mennyben. Hiszen így üldözték elıttetek a prófétákat is. Ti vagytok a
föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való már egyébre, mint hogy
kidobja és széttapossa az ember. Ti vagytok a
világ világossága. A hegyre épült város el nem
rejthetı.
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Jn 13,35
Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim
vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.
1Ján 3,14
Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életre,
mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szeret, az
a halálban marad.
1Ján 4,20
Ha valaki azt mondja: Szeretem Istent, és a
testvérét győlöli, az hazug. Mert aki nem szereti
testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit
nem lát.
Gal 5,22
A Lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség, szelídség, önmegtartóztatás.
39. Mit tanít a Biblia a hitrıl?
Mk 16,16-18
Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki
nem hisz, elkárhozik. A hívıket ezek a jelek
fogják kísérni: Az én nevemben ördögöt őznek,
új nyelveken beszélnek, kígyókat vesznek majd
a kezükbe, és ha valami halálos mérget isznak,
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nem árt meg nekik, betegekre teszik kezüket és
azok meggyógyulnak
Jn 3,36
Aki a Fiúban hisz, az örökké él. De aki nem
hisz a Fiúnak, nem látja meg életét, hanem Isten
haragja száll rá.
Jn 6,35
Jézus erre így szólt: "Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé, és aki
bennem hisz, nem szomjazik soha.
Mk 11,22-24
Jézus így válaszolt: "Legyen hitetek Istenben.
Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a
hegynek: emelkedjél föl és vesd magad a tengerbe, s nem kételkedik szívében, hanem hiszi,
hogy megtörténik, amit mond, úgy is lesz.
Mondom ezért nektek, bármit kértek imádságban, higgyétek, hogy megkapjátok, és úgy is
lesz.
Jak 2,19
Te hiszed, hogy egy az Isten? Jól teszed. Ezt
azonban az ördögök is hiszik - és mégis rettegnek. Meg akarsz gyızıdni, te oktalan ember,
hogy tettek nélkül meddı a hit? Vajon Ábrahám
atyánk nem tettei alapján igazult-e meg, mivel
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fiát, Izsákot föláldozta az oltáron? Ebbıl láthatod, hogy a hit közremőködött ugyan tetteivel,
de csak a tettek által vált tökéletessé. Így teljesedett be az Írás szava: "Ábrahám hitt Istennek,
s ez megigazulására szolgált" és ezért "Isten
barátjának" nevezték. Látjátok tehát, hogy tettek által igazul meg az ember, s nem csupán a
hit által.
40. Mit tanít a Biblia Mária tiszteletérıl?
Ter 3,15
Isten így szólt a kígyóhoz: Ellenkezést vetek
közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ı
ivadéka közé. İ széttiporja fejedet, te meg a
sarkát veszed célba."
Lk 1,27-35
Isten Gábor angyalt Galilea Názáret nevő városába egy szőzhöz. A szőz egy Dávid családjából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese és
Máriának hívták. Az (angyal) bement hozzá és
így köszöntötte: "Üdvöz légy, kegyelemmel
teljes! Az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál." E szavak hallatán zavarba jött
és gondolkodni kezdett a köszöntés értelmén.
Az angyal így folytatta: "Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Méhedben fogansz és
fiat szülsz. Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz ı: a
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Magasságbelinek Fia. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob
házában mindörökké, és királyságának nem lesz
vége." Mária erre megkérdezte az angyalt: "Hogyan történik meg ez, hiszen férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta: "A Szentlélek
száll rád és a Magasságbeli ereje borít el. Ezért
a születendı szent Isten Fia lesz.
Lk 2,50
Akkor hazatért velük Názáretbe és engedelmeskedett nekik. Anyja szívébe véste ezeket a dolgokat. Jézus pedig növekedett bölcsességben,
korban és kedvességben Isten és az emberek
elıtt.
Jn 2,4-8
Mikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: "Nincs már boruk." Jézus hozzá fordult:"Asszony, a mi dolgunk ez? Még nem jött
el az én órám." Anyja akkor figyelmeztette a
szolgákat: "Tegyétek, amit mond." - Jézus megparancsolta a szolgáknak: "Töltsétek meg a korsókat vízzel." Színig töltötték. Akkor azt mondta nekik: "Most merítsetek, és vigyétek oda a
násznagynak.

66

Jn 19,26
Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett
tanítványa, így szólt anyjához: "Asszony, nézd,
ı a te fiad!" Aztán a tanítványhoz fordult:
"Nézd, ı a te anyád." Attól az órától fogva házába fogadta ıt a tanítvány.
ApCsel 1,13
Felmentek az emeleti terembe. Itt aztán együtt
maradt Péter és János, Jakab és András, Fülöp
és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab ...és
...Simon, s végül Júdás, Jakab testvére. Mindezek az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával
és testvéreivel együtt egy szívvel-lélekkel, állhatatosan imádkoztak.
41. Mit tanít a Biblia az Egyházról?
Mt 16,18
Te Péter vagy. Erre a sziklára építem Egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erıt rajta.
Neked adom a mennyország kulcsait. Amit
megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben
is, és amit föloldasz a földön, a mennyben is
föloldott lesz."
1Kor 12,12-14
A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez
a sok tagja mégis egy test. Így Krisztus is. Mi
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ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté
lettünk a keresztség által: akár zsidó, akár pogány,
akár
rabszolga,
akár
szabad.
Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. A test sem
egy tagból áll ugyanis, hanem sokból.
Gal 3,27-28
Mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs
többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad,
férfi vagy nı, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.
42. Mit tanít a Biblia az önmegtagadásról?
Gal 5,24
Akik pedig Krisztus Jézuséi, megfeszítették
testüket a vétkekkel és a kívánságokkal együtt.
Lk 9,23-25
Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét mindennap és kövessen engem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti
azt, de aki elveszíti életét énérettem, megmenti
azt. Mit ér az embernek, ha az egész világot
megnyeri is, de önmagát elveszíti, vagy magában kárt szenved.
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Kol 3,5
Sanyargassátok tehát tagjaitokban azt, ami földies: a paráznaságot, tisztátalanságot, érzéki
vágyakat, bőnös kívánságokat és kapzsiságot,
ami igazában bálványimádás.
Róm 6,6
Hiszen tudjuk, hogy a régi ember bennünk azért
feszíttetett keresztre vele együtt, hogy a bőnös
test elpusztuljon és ne szolgáljunk többé a bőnnek.
Róm 12,2-3
Adjátok testeteket élı, szent, Istennek tetszı
áldozatul. Ez legyen észszerő hódolatotok. Ne
szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át gondolkodástok megújulásával, hogy
fölismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes,
mi kedves neki, és mi a tökéletes.
Jn 12,24
Ha a búzaszem nem esik földbe és el nem hal,
egyedül marad; de ha elhal, sok termést hoz.
Aki szereti életét, elveszíti azt; aki viszont győlöli életét e világon, megmenti azt az örök életre
Mit tanít a Biblia a testi vágyakról?
Gal 6,8
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Amit az ember vet, azt le is aratja. Aki tehát
testébe vet, testébıl is arat majd romlást; aki
pedig lelkébe vet, lelkébıl arat örök életet.
Gal 5,17-21
Lélekben éljetek! Akkor nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen
tusakodik, a lélek pedig a test ellen, s ellentétben állnak egymással. Így nem azt teszitek, amit
szeretnétek..... A test cselekedetei nyilvánvalóak: paráznaság, tisztátalanság (szemérmetlenség), fajtalanság, bálványimádás, babonaság,
ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, s
ezekhez hasonlók. Amint azelıtt mondtam,
most megismétlem: akik ilyesmit tesznek, nem
lesznek Isten országának örökösei.
Róm 8,5-11
Aki test szerint él, testi dolgokra vágyik, aki
lélek szerint, lelkiekre törekszik. A test vágyódása halálra vezet, a lélek törekvése életre és
békére. A test vágyódása ugyanis Isten ellen
van, mert nem veti alá magát Isten törvényének,
hiszen nem is képes rá. Aki test szerint él, nem
lehet kedves Isten elıtt. Ti azonban nem test,
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hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek
1 Jn 2,15
Minden, ami a világon van: a test kívánsága, a
szemek kívánsága és az élet kevélysége, nem az
Atyától származik, hanem a világtól. De elmúlik a világ és annak bőnös kívánsága. Csak aki
megteszi Isten akaratát, az él örökké.

44 Mit tanít a Biblia
az egymásnak való engedelmességrıl?
Kol 3,17-18
Asszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek,
amint az Úrban illik. Férfiak! Szeressétek feleségeteket, s ne legyetek indulatosak velük
szemben.
Lk 2,50
Akkor (Jézus) hazatért velük Názáretbe és engedelmeskedett nekik
1Pét 2,13
Engedelmeskedjetek az Úr kedvéért minden
emberi méltóságnak: akár a császárnak, mint
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legfölsıbbnek, akár a helytartónak, akiket ı
küldött a gonosztevık megfenyítésére és a jók
dicséretére.
Zsid 13,17
Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és hallgassatok rájuk, mert ık vigyáznak rátok, s nekik
kell számot adniuk lelketekrıl. Így majd örömmel teszik, nem pedig sóhajtozva, mert ez nem
válnék javatokra
45. Mit tanít a Biblia
az Úrnak való engedelmességrıl?
1Sám 12,15
De ha nem engedelmeskedtek az Úrnak, lázadoztok parancsai ellen, akkor az Úr keze rátok s
királyotokra nehezedik.
Róm 6,16
Nem tudjátok, hogy annak szolgálatában vagytok és annak kell engedelmeskednetek, akinek
mint szolgák alárendelitek magatokat: vagy a
bőnnek, ami halálra vezet, vagy az engedelmességnek, ami megigazulásra visz?
MTörv 11,26-28a
Nézzétek, áldást és átkot ajánlok ma fel nektek
áldást, ha engedelmeskedtek az Úr, a ti Istene72

tek törvényeinek, amelyeket ma szabok nektek,
s átkot, ha nem engedelmeskedtek az Úr, a ti
Istenetek törvényeinek.
2Tesz 1,7
Amikor az Úr Jézus megjelenik angyalseregével
a mennybıl, lobogó tőzzel. Akkor megbünteti
majd azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk
Jézus (Krisztus) evangéliumának nem engedelmeskednek.
46. Mit tanít a Biblia az alázatról?
Gal 6,3
Mert ha valaki valaminek tartja magát, holott
semmi, félrevezeti önmagát.
Lk 18,14
Mindazt, aki fölmagasztalja magát, megalázzák,
aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják.
Mt 11,29
Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tılem, mert szelíd vagyok és alázatos szívő, s így
nyugalmat találtok lelketeknek.
Jn 13,14
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Ha én, az Úr és Mester, megmostam lábatokat,
nektek is mosnotok kell egymás lábát. Példát
adtam nektek: Amint én tettem veletek, ti is úgy
tegyetek.
Ef 4,2
Kérlek tehát én, aki fogoly vagyok az Úrban,
hogy méltóan éljetek ahhoz a hivatáshoz,
amelynek részesei lettetek, igaz alázatosságban,
szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel.
Lk 9,48
Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben,
engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt
fogadja be, aki küldött engem. Aki a legkisebb
köztetek, az a legnagyobb."
Lk 9,35
Jézus magához hívta a tizenkettıt és így szólt
hozzájuk: „Aki elsı akar lenni, az legyen a legutolsó és mindenki szolgája."
47. Mit tanít a Biblia a kísértésrıl?
1Kor 10,13
Emberi erıt meghaladó kísértés még nem ért
titeket. Isten hőséges, és nem engedni meg,
hogy erıtökön felül szenvedjetek kísértést, ha74

nem a kísértéssel együtt a szabadulást is megadja, hogy elviselhessétek.
Zsid 2,18
Mivel ı maga is megtapasztalta a szenvedést és
a kísértést, segítségükre tud lenni azoknak, akik
kísértést szenvednek.
Zsolt 34,20
Sokféle szenvedést ismer meg az igaz, de az Úr
mindbıl kiszabadítja.
Jak 1,13-15
Senki se mondja a kísértés idején: az Isten kísért engem. Isten nem kísérthetı a rosszra, de
maga sem kísért senkit. Mindenki úgy esik kísértésbe, hogy saját kívánsága vonzza és csábítja. A kívánság azután, mihelyt megfogant, bőnt
szül, a bőn pedig, ha végrehajtják, halált okoz.
48. Mit tanít a Biblia a bőnrıl?
1Ján 3,7-8a
Gyermekeim, senki meg ne csaljon titeket! Aki
igazat cselekszik, az igaz, mint ahogy ı is igaz.
Aki bőnt cselekszik, az ördögtıl van, mert az
ördög kezdettıl fogva vétkezik.
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Jn 8,34
Bizony, bizony mondom nektek, felelte Jézus,
mindaz, aki bőnt cselekszik szolgája a bőnnek.
Róm 6,12-13
Ne uralkodjék tehát halandó testetekben a bőn,
s ne engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat ne vessétek oda a gonoszság eszközéül a
bőn szolgálatára, hanem mint halálból életre
keltek, adjátok át magatokat az Isten szolgálatára, tagjaitokat pedig az igazság eszközéül az
Istennek.
Jak 4,17
Aki tudja, mi a jó, de nem teszi, az vétkezik.
1Jn 3,7
Aki bőnt követ el, az ördögtıl van, mert az ördög kezdettıl fogva bőnös. Azért jelent meg az
Isten Fia, hogy az ördög mőveit lerontsa. Mindaz, aki Istentıl született, bőnt nem követ el,
mert isteni csíra van benne. Nem vétkezik, mert
Istentıl született.
49. Mit tanít a Biblia
a bőn következményeirıl?
Gal 6,7
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Amit az ember vet, azt le is aratja. Aki tehát
testébe vet, testébıl is arat majd romlást; aki
pedig lelkébe vet, lelkébıl arat örök életet.
Róm 5,12
Egy ember által jött a bőn ebbe a világba, a bőn
által pedig a halál, s így a halál átment minden
emberre, mert mindenki vétkezett.
1Kor 6,9-10
Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem részesülnek Isten országában? Ne ámítsátok magatokat.
Sem parázna, sem bálványimádó, sem házasságtörı, sem kéjelgı, sem fajtalan, sem tolvaj,
sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem
rabló nem részesül Isten országában.
Jak 1,15
A kívánság pedig, mihelyt megfogant, bőnt
szül, a bőn pedig, ha elkövetik, halált okoz.
Róm 8,6
Mert a test törekvése a halál, a lélek törekvése
pedig élet és béke.
Ez 18,20
77

Aki vétkezett, az hal meg, a fiú nem viseli apja
vétkét, és az apa nem viseli fia vétkét, az igaznak az igazsága, a bőnösnek meg a bőne számít.
Péld 11,19
Az igazságos ember eljut az életre, a gonosz
követése a halálba vezet.
50. Mit tanít a Biblia a szentgyónásról?
1Jn 1,9
Ha megvalljuk bőneinket, ı hőséges és igazságos: megbocsátja bőneinket és megtisztít minden gonoszságtól.
Jak 5,16
Valljátok meg tehát egymásnak bőneiteket és
imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok
Jn 20,22
E szavak után (Jézus) rájuk lehelt és folytatta:
"Vegyétek a Szentlelket. Akinek megbocsátjátok bőneit, bocsánatot nyert, akinek pedig megtartjátok, az bőnben marad."
51. Mit tanít a Biblia a bőnbánatról?
ApCsel 17,30
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Isten elviselte ennek a tudatlanságnak az idejét,
most azonban hirdeti, hogy mindnyájunknak
bőnbánatot kell tartani mindenütt.
ApCsel 2,38
Péter azt felelte nekik: Tartsatok bőnbánatot, és
mindegyiktek keresztelkedjék meg Jézus Krisztus nevében bőneitek bocsánatára; akkor megkapjátok ajándékul a Szentlelket.
2Kor 7,10
Mert az Isten szerint való szomorúság állhatatos
megtérést szerez az üdvösségre; a világ szomorúsága azonban halált szerez.
Mt 3,2
Tartsatok bőnbánatot, mert közel van a menynyek országa.
Lk 13,3
De azt mondom nektek: Ha meg nem tértek,
éppen úgy elvesztek mindnyájan.
ApCsel 3,19
Tartsatok tehát bőnbánatot és térjetek meg,
hogy eltöröljék bőneiteket.
52. Mit tanít a Biblia a bőnbocsánatról?
Mt 6,14
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Ha megbocsátjátok az embereknek, hogy vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsát.
Mk 2,5
Hitük láttára Jézus ezekkel a szavakkal fordult a
bénához: Fiam, bocsánatot nyertek bőneid.
Ez 18,21
De ha a bőnös szakít minden bőnével, amelyet
elkövetett, megtartja parancsaimat, a törvényhez és az igazsághoz igazodik, életben marad és
nem hal meg.
ApCsel 5,31
Isten fejedelemmé és üdvözítıvé emelte ıt
jobbjával, hogy bőnbánatot és bőnbocsánatot
adjon Izraelnek.
Jel 3,20
Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki
meghallja szavamat, és kinyitja nekem az ajtót,
bemegyek hozzá, vele étkezem, és ı énvelem.
Iz 55,7
Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bőnös;
térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta,
Istenünkhöz, mert bıkező a megbocsátásban.
Iz 1,18
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Ha olyanok volnának is bőneitek, mint a skarlát,
fehérek lesznek, mint a hó; és ha olyan vörösek
is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú.
53. Mit tanít a Biblia a házasságról?
Mk 10,6-9
Kezdetben, a teremtéskor Isten férfinak és nınek teremtette ıket. Az ember ezért elhagyta
atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik s a kettı egy test lesz. Úgyhogy már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza."
1Kor 7,11
A házasoknak nem én parancsolom, hanem az
Úr: A feleség férjét el ne hagyja. Ha mégis elhagyná, maradjon férj nélkül, vagy béküljön ki
férjével. A férfi se bocsássa el feleségét.
Ef 5,25,29
Férfiak! Szeressétek feleségteket, amint Krisztus is szerette az Egyházat, és föláldozta magát
érte, hogy a keresztségben az (élet) igéje által
tisztára mosva megszentelje. Ragyogó tisztává
akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplı,
sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem
szent és szeplıtelen. Így szeresse a férj is fele81

ségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti,
önmagát szereti. Hiszen saját testét senki sem
győlöli, hanem táplálja és gondozza, akárcsak
Krisztus az Egyházat.
54. Mit tanít a Biblia a válásról?
1Kor 7,10-11.39
Azoknak pedig, akik házasságban élnek, nem
én parancsolom, hanem az Úr, hogy a feleség a
férjétıl el ne váljon - ha pedig elválik, maradjon
házasság nélkül, vagy béküljön ki férjével -, és
a férfi se bocsássa el a feleségét. Az asszony le
van kötve, amíg férje él; de ha a férje meghal,
szabadon férjhez mehet, akihez akar, de csak az
Úrban.
Róm 7,2-3
A férjes asszonyt törvény köti életben levı férjéhez, de ha a férj meghal, felszabadul a férfi
törvénye alól. Házasságtörınek mondják, ha
más férfié lesz, amíg a férj él; ha azonban a férj
meghalt, szabad lesz férje törvényétıl, és már
nem válik házasságtörıvé, ha más férfié lesz.
Lk 16,18
Mindaz, aki elbocsátja feleségét, és mást vesz
el, házasságot tör; és aki férjétıl elbocsátott nıt
vesz el, szintén házasságot tör.
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Mt 5,32
Én pedig azt mondom nektek: Mindaz, aki elbocsátja feleségét, kivéve ha nem törvényes
felesége, okot ad neki a házasságtörésre, aki
pedig elbocsátott nıt vesz el, házasságot tör.
Mt 19,9
Mondom nektek: aki elbocsátja feleségét - kivéve ha törvénytelen élettársa - és mást vesz el,
házasságtörést követ el.
55. Mit tanít a Biblia a szexuális bőnökrıl?
Mt 5,28
Mindaz, aki bőnös kívánsággal asszonyra néz,
szívében már paráználkodott vele. Ezért, ha
jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és vesd
el magadtól. Inkább egy tagod vesszen oda,
semhogy egész tested gyehennára kerüljön
1Kor 6,18-20
Aki parázna nıvel egyesül, egy testté lesz vele?
Hiszen így olvassuk az Írásban: "A kettı testben egy lesz.".... Kerüljétek a paráznaságot!
Minden bőn, amit az ember elkövet, a testén
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kívül van, a parázna azonban tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek
lakó Szentlélek temploma, akit Istentıl kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi?
Róm 8,6
A test vágyódása halálra vezet, a lélek törekvése életre és békére. A test vágyódása ugyanis
Isten ellen van, mert nem veti alá magát Isten
törvényének, hiszen nem is képes rá. Aki test
szerint él, nem lehet kedves Isten elıtt.
56. Mit tanít a Biblia a szolgálatról?
Jn 12,26
Aki szolgálni akar nekem, kövessen: ahol én
vagyok, ott lesz az én szolgám is. Aki nekem
szolgál, azt megtiszteli az Atya.
Róm 14,17-18
Hiszen Isten országa nem eszem-iszom, hanem
igazság, béke és öröm a Szentlélekben. Aki így
szolgál Krisztusnak, az kedves Isten elıtt, s
rokonszenves az embereknek.
Róm 7,6
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Fölszabadultunk a törvény alól, mert meghaltunk annak, ami lenyőgözött, s ezért új lélekben, s nem az elavult bető szerint szolgálunk.
Róm 12,11
Igyekvéstekben ne lankadjatok, legyetek buzgó
lelkőek: az Úr az, akinek szolgáltok
Ef 6,6
Ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek
tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái,
akik szívesen teljesítik Isten akaratát. Odaadással szolgáljatok, mert az Úrnak teszitek, nem
embereknek.
Mt 6,24
Senki két úrnak nem szolgálhat: vagy győlöli az
egyiket s szereti a másikat, vagy egyikhez ragaszkodik s a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.
57. Mit tanít a Biblia az imáról?
Jn 4,23
Az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Az Atya ilyen imádókat kíván.
Lélek az Isten: lélekben és igazságban kell ıt
imádni."
Mt 6,5-6
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Mikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a
képmutatók, akik szívesen imádkoznak az emberek szemeláttára a zsinagógában és az utcasarkon állva, hogy lássák ıket az emberek.....
Te amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd
be az ajtót és imádkozzál a rejtekben lévı
Atyádhoz. Atyád, aki rejtekben is lát, megfizet
neked.
Mt 21,21-22
"Bizony mondom nektek, felelte Jézus, ha hitetek lesz és nem kételkedtek, nemcsak azt tehetitek meg, ami a fügefával történt, hanem, ha
ennek a hegynek azt mondjátok: emelkedjél föl
és vesd magad a tengerbe! - úgy lesz. Bármit
kértek bizalommal imádságtokban, megkapjátok."
1Pét 3,7
Ti férfiak ...megértéssel éljetek együtt a gyöngébb asszonyi nemmel. Adjátok meg nekik a
tiszteletet, mint akik örököstársai az élet kegyelmének, hogy imáitoknak ne legyen akadálya.
Fil 4,6
Ne aggódjatok semmiért. Minden ügyetekben
hálaadással párosult imádsággal és könyörgés86

sel terjesszétek kérésteket Isten elé. Akkor Isten
békéje, amely minden értelmet meghalad, megırzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban.
ApCsel 4,34
„Nyújtsd ki kezedet, hogy gyógyulások, jelek és
csodák történjenek szent szolgád, Jézus által."
Amint így imádkoztak, megrendült a hely, ahol
egybegyőltek. Mindnyájan elteltek Szentlélekkel és bátor bizalommal hirdették az Isten igéjét
Mt 18,19
Ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a
földön, meg fogják kapni mennyei Atyámtól.
Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyőlnek
az én nevemben, ott vagyok közöttük."
58. Mit tanít a Biblia a munkáról?
Jn 5,17
Jézus megmagyarázta nekik: "Atyám szüntelenül munkálkodik, ezért én is munkálkodom”.
1Kor 3,11-13
A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus,
mást senki sem rakhat. Azt pedig, hogy erre az
alapra aranyból, ezüstbıl, drágakövekbıl, fából,
szénából vagy szalmából épít, kinek-kinek
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munkája fogja megmutatni. Az (Úr) napja
ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tőzzel jön el,
s a tőz bizonyítja, kinek mit ér a munkája.
Ef 4,28
Aki lopott, ne lopjon többé, hanem dolgozzék
és keze munkájával keresse kenyerét, hogy legyen mit adnia a szőkölködıknek is.
Jn 15,5
Én vagyok a szılıtı, ti vagytok a szılıvesszık.
Aki bennem marad és én ıbenne, az bı termést
hoz. Hiszen nélkülem semmit sem tehettek.
ApCsel 20,32-34
Nem kívántam senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját. Ti tudjátok, hogy ezek a kezek keresték
meg azt, amire nekem és környezetemnek szüksége volt. Minden alkalommal megmutattam
nektek, hogy hogyan kell dolgozni és ezzel a
gyöngéket segíteni. Jézus szavaira emlékezve,
aki azt mondta: Nagyobb boldogság adni, mint
kapni."
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59. Mit tanít a Biblia az örömrıl?
Jn 17,13
Most hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a
világon, hogy örömöm teljesen az övék legyen.
Átadtam nekik tanításodat.
Róm 14,17
Isten országa ugyanis nem étel és nem ital, hanem igazság, béke és öröm a Szentlélekben.
Jn 15,11
Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen tibennetek és örömötök ezzel teljes
legyen.
Iz 12,3
Örömmel meríttek majd vizet az üdvösség forrásaiból.
Zsolt 16,11
Az élet útjára tanítasz engem. Színed elıtt az
öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörőség
mindörökké.
Jn 16,24
Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes
legyen.
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Fil 4,4
Örvendjetek az Úrban szüntelen! Újra csak azt
mondom: örvendjetek! Lelki jóságtokat ismerje
meg mindenki. Az Úr közel van.
60. Mit tanít a Biblia a lelki békérıl?
Jn 14,27
Békességet hagyok rátok, az én békémet adom
nektek. Én nem úgy adom nektek, amint a világ
adja. Ne nyugtalankodjék szívetek és ne szorongjon!
2Pét 1,2
Kegyelemmel és békességgel töltsön el titeket
Istennek és Urunknak, (Krisztus) Jézusnak ismerete
Ef 4,3
Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékében
fönntartsátok a lelki egységet. Egy a Test és egy
a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre
szól.
Róm 5,1
Miután a hit által megigazultunk, éljünk békében az Istennel Urunk Jézus Krisztus által.
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Kol 3,14
S Krisztus békéje uralkodjék szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva egy Testben.
Mt 10,12
Mikor házába léptek, köszöntsétek: békesség e
háznak! Ha valóban érdemes rá az a ház, szálljon rá békességtek, de ha nem, békességtek
szálljon vissza rátok.
61. Mit tanít a Biblia az evés-ivásról?
Mt 6,25
Ne aggódjatok megélhetéstek miatt, hogy mit
esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy
mibe öltöztök. Nem több-e az élet az eledelnél,
s a test nem több-e a ruhánál? Nézzétek az ég
madarait! Nem vetnek, nem aratnak, s csőrökbe
sem győjtenek: mennyei Atyátok táplálja ıket
Fil 3,18
Sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének
ellenségei. Végük a pusztulás, istenük a has,
dicsıségük az, ami gyalázatuk, eszüket a földieken járatják.
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Róm 13,13
Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne lakmározásban és részegeskedésben, ne fajtalanságban
és tobzódásban, ne civódásban és versengésben.
Inkább az Úr Jézus Krisztust öltsétek magatokra, és ne dédelgessétek testeteket, hogy bőnös
kívánságokra ne gerjedjen
1Pét 4,3
Éppen elég, hogy az elmúlt idıben a pogányok
akaratát követtétek és bujaságban, gyönyörök
közt, részegeskedésben, lakomákban és dızsölésben, bőnös bálványimádást őzve éltetek.
1Kor 10,31
Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsıségére.
Préd 3,13
Ekkor megértettem: nem tehet jobbat az ember,
mint hogy örüljön és élvezze az életét. Mert
hiszen az is Isten ajándéka, hogy az ember
eszik, iszik és kedvét leli a munkájában
62. Mit tanít a Biblia a vigasztalásról?
Róm 15,4-5
Mindazt, amit valaha megírtak, okulásunkra
írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást
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merítsünk reményünk megırzésére. Adja nektek a türelem és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértık legyetek.
2Kor 7,6
Isten, a letörtek vigasztalója, minket is megvigasztalt Titusz megérkezésével. De nemcsak
megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással
is, amelyben köztetek része volt. Elbeszélte
ugyanis nekünk vágyódástokat, aggódástokat s
értem való buzgólkodástokat, úgyhogy még
jobban megörültem.
2Kor 1,5-6
Amilyen bıven részesedünk Krisztus szenvedéseiben, olyan bıven árad ránk Krisztus által a
vigasztalás is. Ha szenvedünk, a ti vigasztalástokra és üdvösségtekre szolgál, ha vigasztalódunk, az is a ti vigasztalástokra van. Ez azoknak
a szenvedéseknek türelmes elviselésére ad erıt,
amiket mi is elszenvedünk.
2Tesz 2,16
Urunk Jézus Krisztus maga, és az Isten, a mi
Atyánk, aki szeretett minket, s kegyelmével
örök vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, s erısítse meg szóban és tettben minden jóra.
93

1Tessz 5,9
Isten nem a haragra szánt hanem az üdvösség
elnyerésére Urunk Jézus Krisztus által, aki
meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár
szunnyadunk, vele éljünk. Ezért vigasztaljátok
egymást s legyetek egymás épülésére, mint
ahogy meg is teszitek.
63. Mit tanít a Biblia a szentségrıl?
1Ján 1,9
Ha megvalljuk bőneinket, ı hő és igazságos,
hogy megbocsássa a bőnöket, és megtisztítson
minket minden gonoszságtól.
Ef 1,4
Mert kiválasztott minket ıbenne a világ megteremtése elıtt, hogy szentek és szeplıtelenek
legyünk elıtte a szeretetben.
Iz 35,8
Egy tiszta út vezet majd át rajta, úgy fogják
hívni: a szentek útja. Tisztátalan nem léphet rá,
sem a balgák nem bolyongnak rajta.
Lk 1,74-75
Hogy ellenségeinktıl megszabadulva félelem
nélkül szolgáljuk ıt, szentségben és igazságban
színe elıtt életünk minden napján.
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2Kor 7,1
Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim,
tisztítsuk meg magunkat a test és a lélek minden
szennyétıl, és tegyük teljessé megszentelıdésünket Isten félelmében.
1Pét 1,15
A titeket meghívó Szenthez méltóan magatok is
váljatok szentté egész életmódotokban. Így szól
ugyanis az Írás: "Szentek legyetek, mert én
szent vagyok."
64. Mit tanít a Biblia a Sátánról?
2Tessz 2,8
Akkor majd megjelenik az a gonosz, akit az Úr
Jézus elpusztít szájának leheletével, és megsemmisít eljövetelének fényességével.
Jak 4,7-8a
Engedelmeskedjetek tehát Istennek; - az ördögnek pedig álljatok ellen, és futni fog tıletek.
Közeledjetek Istenhez, és ı közeledni fog hozzátok.
1Ján 3,8
Aki bőnt cselekszik, az ördögtıl van, mert az
ördög kezdettıl fogva vétkezik. Azért jelent
meg Isten Fia, hogy az ördög mőveit lerontsa.
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ApCsel 26,18
Hogy megnyisd szemüket, s hogy a sötétségbıl
a világosságra, és a sátán hatalmából Istenhez
térjenek, s így elnyerjék a bőnök bocsánatát, és
az örökrészt a szentek között a bennem való hit
által.
1Pét5,8
Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár,
keresve, kit nyeljen el.
Ef 6,11
Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben!
Mt 12,43-44
Mikor a tisztátalan lélek kiszáll az emberbıl,
puszta helyen bolyong, nyugtot keres, de nem
talál. Akkor azt mondja: visszatérek házamba,
ahonnét kijöttem. Amikor odaér, üresen találja,
sıt még kisöpörve és földíszítve is. Erre elmegy, hoz magával hét másik lelket, magánál is
gonoszabbakat. Bemennek és ott laknak. Annak
az embernek a sorsa pedig rosszabbra fordul,
mint elıbb volt.
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Jn 8,44
A ti atyátok az ördög, és atyátok kívánságait
akarjátok követni. Gyilkos az kezdet óta. Nem
tartott ki az igazságban, mert nincs igazság
benne. Amikor hazudik, saját természete szerint
beszél. Hazug ı és a hazugság atyja. Nekem
viszont, aki igazat beszélek nem hisztek.
65. Mit tanít a Biblia a szeretetrıl?
1Ján 3,18-19
Gyermekeim! Ne szeressünk szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal! Errıl ismerjük
meg, hogy az igazságból vagyunk, és az ı színe
elıtt meg fog nyugodni a szívünk.
Jn 15,12
Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, mint
ahogy én szeretlek titeket. Nagyobb szeretete
senkinek sincs annál, aki életét adja barátaiért.
1Kor 13,4-8
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, A szeretet nem féltékeny, Nem kérkedik, nem gıgösködik, Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
Nem örül a gonoszságnak, De együtt örül az
igazsággal. Mindent eltőr, mindent elhisz, Min97

dent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el
nem múlik.
1Jn 4,7-11
Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet
Istentıl van. Mindaz, aki szeret, Istentıl született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem
ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten
szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött
Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. A szeretet ebben mutatkozik meg: Nem mi szerettük
Istent, hanem ı szeretett minket, és elküldte Fiát
engesztelı áldozatul bőneinkért. Szeretteim, ha
Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk
kell egymást.
Ef 3,16
Adja meg nektek dicsıségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerısödjetek belsı emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben,
s ti gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd föl tudjátok fogni az összes
szentekkel együtt, mi a szélesség és hosszúság,
magasság és mélység.
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66. Mit tanít a Biblia a háláról?
Kol 3,16
Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és
szent dalokat Istennek. Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s
adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.
Zsid 12,8
Mivel változtathatatlan országot nyertünk, legyünk hálásak és szolgáljunk Istennek tetszıen,
tisztelettel teljes félelemmel. A mi Istenünk
ugyanis emésztı tőz.
Fil 4,6
Ne aggódjatok semmiért. Minden ügyetekben
hálaadással párosult imádsággal és könyörgéssel terjesszétek kérésteket Isten elé.
Lk 10,21
Abban az órában (Jézus) fölujjongott a Szentlélekben és így szólt: "Áldalak téged, Atyám,
mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elıl, és a kisdedeknek
jelentetted ki. Igen Atyám, így tetszett neked.
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67. Mit tanít a Biblia a dicsıítésrıl?
Kiv 15,2
Magasztalom az Urat, mert dicsıség övezi, a
lovat és a lovast a tengerbe vetette. Az Úr az
erısségem és menedékem, ı lett a szabadítóm.
İ az én Istenem, ıt dicsıítem. İ az atyáim Istene, ıt magasztalom.
Zs 22,27-28
A szegények esznek és jóllaknak. Dicsıítsék az
Urat mind, akik keresik: szívük élni fog mindörökké! A föld határai errıl emlékeznek és az
Úrhoz térnek mind. Leborul elıtte a pogányok
minden törzse, hiszen az Úré a királyság, ı uralkodik a népeken.
Róm 15,6
Így egy szívvel, egy szájjal magasztalhatjátok
Istent, Urunk Jézus Krisztus Atyját.
Lk 1,46-47
Erre Mária így szólt:"Magasztalja lelkem az
Urat, és ujjongjon szívem üdvözítı Istenemben.
Hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgálólányát:lám, ezentúl boldognak hirdet minden
nemzedék.
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Ef 5,19
Egymást közt zsoltárt, himnuszt és szent dalokat énekeljetek, daloljatok és zengedezzetek
szívbıl az Úrnak. Adjatok hálát mindenkor,
mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében Istennek, az Atyának.
68. Mit tanít a Biblia a feltámadásról?
Kol 3,1
Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azt keressétek ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten
jobbján. Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok
és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve.
1 Pét 2,24
Vétkeinket testén fölvitte a keresztfára, hogy
meghaljunk a bőnnek és igaz életet éljünk. Ti az
ı sajgó sebei által gyógyultatok meg:
Ef 2,1-6
Ti vétkeitek és bőneitek miatt halottak voltatok.
Így éltetek annakidején a világ szokása szerint,
a légőrben uralkodó fejedelem hatalma alatt. Ez
az a lélek, amely most a hitetlenség fiaiban mőködik. Köztük éltünk egykor mi is testi vágyainkban, s megtettük, amit a test és az érzékek
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kívántak. Születésünknél fogva mi is a harag
gyermekei voltunk, akárcsak a többi ember. De
az irgalmasságában gazdag Isten azzal mutatta
meg nagy szeretetét irántunk, hogy, bár bőneink
miatt holtak voltunk, Krisztussal életre keltett
minket. Kegyelembıl üdvözültetek. Krisztus
Jézusban ugyanis föltámasztott minket és vele
együtt maga mellé ültetett a mennyben.
Róm 6,2.11
Mert mi, akik meghaltunk a bőnnek, hogyan
éljünk továbbra is benne? Ti is úgy tekintsétek
tehát magatokat, hogy meghaltatok a bőnnek,
de éltek az Istennek Krisztus Jézusban, a mi
Urunkban.
Róm 6,3-5
Vagy nem tudjátok, hogy mindnyájan, akik
megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusra, az ı
halálára keresztelkedtünk meg? Eltemettek tehát vele együtt a halálba a keresztség által, hogy
amint az Atya dicsısége feltámasztotta Krisztust a halálból, éppúgy mi is új életet éljünk. Ha
ugyanis hasonlókká lettünk hozzá halálának
hasonlóságában, úgy majd a feltámadásában is
egy leszünk vele.
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69. Mit tanít a Biblia az újjászületésrıl?
Ez 36,26
Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek,
kiveszem testetekbıl a kıszívet és hússzívet
adok nektek.
Jn 3,3
Jézus erre kijelentette neki (Nikodémusnak):
Bizony, bizony mondom neked, ha valaki újra
nem születik, nem látja meg Isten országát.
2Kor 5,17
Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A
régi tovatőnt, lám valami új valósult meg.
Mindez Istentıl ered, akit Krisztus kiengesztelt
irántunk, s aki ránk bízta a kiengesztelés szolgálatát.
1Ján 2,29
Ha tudjátok, hogy ı igaz, akkor azt is tudjátok,
hogy mindaz, aki igazat cselekszik, tıle született.
1Pét 1,18
Hiszen tudjátok, hogy nem múlandó dolog,
ezüst vagy arany váltott meg öröklött, értéktelen
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életmódotoktól, hanem a hibátlan és szeplıtelen
Báránynak, Krisztusnak drága vére.
1Pét 1,23
Szeressétek tehát egymást állandóan, tiszta
szívbıl. Nem veszendı magból születtek
ugyanis újjá, hanem Isten élı és maradandó
igéje által.
1Kor 6,11
Bizony, ilyenek voltatok néhányan; de megmosakodtatok, megszentelést nyertetek, és megigazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, a mi
Istenünk Lelke által.
1 Ján 5,18
Tudjuk, hogy mindaz, aki Istentıl született, nem
vétkezik. Aki Istentıl született, távol tartja magát a bőntıl, és a gonosz nem fér hozzá.
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70. Mit tanít a Biblia a világiasságról?
Kol 3,2
Az odafent való dolgokkal törıdjetek, ne a földiekkel.
Tit 2,11-12
Megjelent ..Istennek minden emberre üdvöt
árasztó kegyelme, amely arra tanít, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világi vágyakkal, s
éljünk mértéktartóan, szentül és buzgón e világon.
1Ján 2,15-16
Ne szeressétek a világot, sem azt, ami ebben a
világban van. Ha valaki szereti a világot, abban
nincs meg az Atya szeretete, mert minden, ami
a világon van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége. Ez nem az Atyától,
hanem a világtól van.
Ef 5,10-11
Keressétek, ami kedves az Úrnak. Ne vegyetek
részt a sötétség meddı cselekedeteiben, inkább
leplezzétek le ıket.
Iz 1,16
Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg. El gonosz
tetteitekkel színem elıl, ne tegyetek többé roszszat!
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Jakab 4,4
Nem tudjátok, hogy a világgal való barátkozás
ellenségeskedés az Istennel? Aki tehát a világnak akar barátja lenni, ellensége lesz Istennek.
71. Mit tanít a Biblia a kegyelemrıl?
Zsolt 103,17
Ám az Úr kegyelme mindörökre az igazakkal
van, és igazságossága fiaik fiaival.
Siralmak 3,22-23
Az Úr irgalma nem fogyott el egészen; jósága
és kegyelme még nem merült ki. Minden reggel
újjáéled, nagy az õ hősége.
2Kor 8,9
Hiszen ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus
kegyelmét, hogy értetek szegénnyé lett, bár
gazdag volt, hogy az ı szegénysége által ti gazdagok legyetek.
2Kor 9,15
Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért!
1Pét 5,5b
Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak
pedig kegyelmet ad.
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Róm 5,15
De nem úgy áll a dolog a kegyelem ajándékával, mint a bőnbeeséssel. Ha ugyanis sok ember
meghalt egynek bőnbeesése következtében,
Isten kegyelme, és az egy embernek, Jézus
Krisztusnak a kegyelmében nyert ajándék még
sokkal bıségesebben kiáradt sokakra.
ApCsel 4,33
Az apostolok pedig nagy erıvel tettek tanúságot
Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról; és
bıséges volt a kegyelem mindnyájukban.
Róm 9,16
Tehát nem azon múlik, aki akar, vagy aki törekszik, hanem a könyörülı Istenen.
Tit 3,7
Hogy kegyelme révén megigazulva, reménybeli
örököseivé legyünk az örök életnek.
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72. Mit tanít a Biblia a képmutatásról?
Mt 23,27-28
Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Fehérre meszelt sírokhoz hasonlíttok, amelyek kívülrıl ékeseknek látszanak, de belül holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülrıl igazaknak látszotok
az emberek szemében, de belül tele vagytok
képmutatással és gonoszsággal.
1Pét 2,1
Vessetek le tehát minden gonoszságot, minden
álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden
rágalmat
Mt 7,4-5
Hogyan mondhatod felebarátodnak: Hadd vegyem ki szemedbıl a szálkát! - holott tulajdon
szemedben gerenda van? Képmutató! Vesd ki
elıbb a gerendát szemedbıl, akkor majd elég
tisztán látsz ahhoz, hogy kivehesd a szálkát
felebarátod szemébıl
1Tim 4,1-2
A Lélek azonban világosan mondja, hogy a
végsı idıkben némelyek elpártolnak a hittıl, s
megtévesztı szellemekre meg ördögi tanításra
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hallgatnak. Ezek képmutató hazudozók, akiknek megbélyegzett a lelkiismeretük.
73. Mit tanít a Biblia az
istengyermekségrıl?
Róm 8,16
Maga a Lélek tesz lelkünkkel együtt tanúságot,
hogy Isten fiai vagyunk.
Jn 1,11-12
Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
Mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat
adott, hogy Isten fiává legyen, annak aki hisz
ıbenne.

1Jn 3,1-2
Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk
az Atya: Isten fiainak hívnak és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert
nem ismeri İt. Szeretteim, most Isten fiai vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Tudjuk azonban, hogy megjelenésekor
hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk ıt
úgy, amint van.
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Jer 1,4-5
Így szólt hozzám az Úr:"Mielıtt megalkottalak
anyád méhében, már ismertelek; mielıtt megszülettél volna, fölszenteltelek."
Zs 139,14-15
Te alkottad veséimet, anyám méhében te szıtted a testem. Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos minden mőved.
Lelkem ismered a legmélyéig, létem soha nem
volt rejtve elıtted.
74. Mit tanít a Biblia Isten országáról?
Lk 13,29
Jönnek majd napkeletrıl és napnyugatról és
délrıl, és asztalhoz telepednek Isten országában. Vannak tehát utolsók, akik elsık lesznek és
elsık, akik utolsók lesznek.
Lk 18,29
Jézus így válaszolt: "Bizony mondom nektek:
Senki sem hagyja el otthonát, feleségét, testvéreit, szüleit, gyermekeit Isten országáért, a nélkül hogy sokkal többet ne kapna ezen a világon,
a másvilágon pedig az örök életet."
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Mt 4,17
Jézus tanítani kezdett. "Tartsatok bőnbánatot,
mert közel van a mennyek országa!"
Mt 9,35
Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a
zsinagógákban, hirdette országának örömhírét
és meggyógyított minden betegséget és minden
bajt.
Mt 13,31
Hasonlít a mennyek országa a mustármaghoz,
amelyet fog az ember és szántóföldjébe vet. Ez
kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnı,
nagyobb minden veteménynél. Sıt akkora fává
nı, hogy az ég madarai rászállnak és ágai közt
fészket raknak."
Ez 34,11
Ezt mondja azért az Úr, az Isten: Nézzétek, magam gondoskodom nyájamról, és magam ügyelek rájuk. Amint a pásztor szemlét tart nyája
fölött, amikor elszéledt juhai között van, én is
szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a
napon szétszóródtak. Visszahozom ıket mindenünnen, ahová a felhı és sötétség napján szétszóródtak. Hazahozom ıket a népek közül, ösz111

szegyőjtöm ıket az országokból és hazavezérelem ıket
Zak 14,6-9
Az Úr, a te Istened pedig bevonul, és vele
együtt a szentek is, mindnyájan. Azon a napon
nem lesz többé sem hideg, sem fagy. Csodálatos
nap lesz - csak az Úr ismeri. Nem lesz nappal és
nem lesz éjjel; és este is világos lesz. .......Az Úr
lesz a király az egész földön. Azon a napon az
Úr lesz az egyetlen, és az ı neve lesz az egyetlen.
Ef 5,5
Legyetek meggyızıdve, hogy semmiféle paráznának, tisztátalannak, kapzsinak, vagyis bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és az
Isten országában.
75. Mit tanít a Biblia a keskeny útról?
Péld 16,25
Némely utat az ember egyenesnek nézne, a vége mégis a halálba visz.
Mk 10, 17-22
(A gazdag ifjú megkérdezte Jézust): Jó Mester,
mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?
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.....menj, add el, amid van, és árát oszd szét a
szegények közt, így kincsed lesz a mennyben.
Aztán jöjj, és a keresztet magadra véve kövess
engem. E szavak hallatára elszomorodott és
leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
MTörv 30,16-18
Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot. Ha engedelmeskedsz az Úr, a te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked, s szereted az Urat, a te
Istenedet, az ı útjain jársz, megtartod parancsait, törvényeit és rendelkezéseit, életben maradsz
és megsokasodsz, s az Úr, a te Istened megáld
azon a földön, ahova indulsz, hogy birtokodba
vedd. Ha azonban elfordul szíved, s nem engedelmeskedsz, ha elcsábulsz más isteneket imádni s nekik szolgálni, akkor ma tudtotokra adom:
Menthetetlenül elpusztultok.
Mt 16,24
Jézus így szólt tanítványaihoz: "Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl
keresztjét és kövessen engem. Aki meg akarja
menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mit ér az embernek,
ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt
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szenved? Mit is adhatna az ember cserébe lelkéért?
Fil 3,12
Nem mintha már elértem volna, s tökéletes volnék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam,
mert már Krisztus Jézus is magához ragadott.
Testvérek, én nem gondolom, hogy már magamhoz ragadtam. De ezt igen: Felejtem ami
mögöttem van, s az elıttem lévı után rugaszkodom. Futok a kitőzött cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyre Isten fölülrıl hívott
meg Krisztus Jézus által.
1Kor 9,24-27
Nem tudjátok, hogy a pályán a versenyzık
mind futok ugyan, de a díjat csak egy nyeri el?
Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! A küzdık pedig valamennyien megtartóztató életet élnek
minden tekintetben. Azok, hogy hervadó babért
kapjanak, mi azért, hogy hervadhatatlant. Én is
futok, de nem céltalanul, mérem az ökölcsapásokat, de nem csak a levegıt csapkodva, hanem
sanyargatom és rabságba vetem testemet, hogy
még másoknak hirdetem az igét, magam érdemtelenné ne váljak.
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Mt 7,13
A szők kapun lépjetek be! Tágas a kapu és széles az út, mely a pusztulásba visz — bizony
sokan mennek be rajta. De milyen szők a kapu
és keskeny az út, mely az életre visz, — bizony
kevesen találják meg azt.
76. Mit tanít a Biblia a megtérésrıl?
Mk 1,15
Az idı betelt: közel van Isten országa. Térjetek
meg és higgyetek az üdvösség jóhírében
Ez 18,31-32
Térjetek meg, és forduljatok el bőneitektıl, ne
vigyenek titeket többé romlásba! Vessetek el
magatoktól minden bőnt, amit ellenem elkövettetek, szerezzetek magatoknak új szívet és új
lelket! Miért is halnátok meg, Izrael háza? Nem
lelem én örömömet a halálban - mondja az Úr,
az Isten. Térjetek hát meg és éljetek!
Lk 6,28-33
Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, áldjátok átkozóitokat és imádkoz115

zatok rágalmazóitokért. Ha megütik arcod jobb
felét, fordítsd oda a balt is. Ha elveszik a köpenyedet, add oda a köntösödet is. Ha kérnek tıled, adj, és ha elveszik ami a tiéd, ne követeld
vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan
akarjátok, hogy veletek bánjanak. Ha azokat
szeretitek csak, akik titeket szeretnek, micsoda
jutalmat érdemeltek? Hiszen a bőnösök is szeretik azokat, akik ıket szeretik. És ha csak jótevıitekkel tesztek jót micsoda jutalmat érdemeltek?
Ezt a bőnösök is megteszik.
1Pét 2,25
Vétkeinket testén fölvitte a keresztfára, hogy
meghaljunk a bőnnek és igaz életet éljünk. Ti az
ı sajgó sebei által gyógyultatok meg: olyanok
voltatok ugyanis, mint a tévelygı juhok, de
most megtértetek lelketek pásztorához és gondozójához.
Lk 15,6
Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett
juhomat. Mondom nektek: Éppen így jobban
örülnek a mennyben egy megtérı bőnösnek,
mint kilencvenkilenc igaznak, akinek nincs
szüksége megtérésre.
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77. Mit tanít a Biblia a gyógyításról?
Iz 53,5
Igen, a mi bőneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte
utol a büntetés, az ı sebei szereztek nekünk
gyógyulást.
Lk 10,8
Ha betértek egy városba és ott befogadnak titeket, egyétek, amit elétek tesznek. Gyógyítsátok
meg az ottani betegeket és hirdessétek: közel
van hozzátok Isten országa.
1Kor 12,7-9
A Lélek ajándékait pedig kiki azért kapja, hogy
használjon vele. Egyik ugyanis a Lélektıl a
bölcsesség adományát kapja, a másik a tudás
adományát ugyanattól a Lélektıl, a harmadik
meg a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, vagy
a gyógyítás adományát ugyanabban a Lélekben
ApCsel 28,8
Publiusz apja láztól és vérhastól gyötörve feküdt. Pál bement hozzá, s imádsággal és kézrátétellel meggyógyította. Erre az eseményre az117

tán a sziget többi betege is odajött és meggyógyultak.
78. Mit tanít a Biblia az ördögőzésrıl?
Lk 16,17
A hívıket ezek a jelek fogják kísérni: Az én
nevemben ördögöt őznek, új nyelveken beszélnek.
ApCsel 16,16-18
Történt pedig, hogy amikor az imádságra mentünk, egy jósoló szellemtıl megszállott lánnyal
találkoztunk, aki jövendöléseivel nagy hasznot
hajtott gazdáinak. Ez nyomon követte Pált és
minket, és így kiáltozott: »Ezek az emberek a
magasságbeli Isten szolgái, akik az üdvösség
útját hirdetik nektek.« Több napon át így tett.
Pált bántotta ez, azért hátrafordult, és azt mondta a léleknek: »Jézus Krisztus nevében parancsolom, menj ki belıle.« Ki is ment belıle abban az órában.
Ef 6,11
Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben.
Nem a vér s a test ellen kell viaskodnunk, ha118

nem a fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét
világ kormányzói és az égi magasságok gonosz
szellemei ellen.
Mt 8,16
Mikor beesteledett, sok ördögtıl megszállt embert vittek hozzá. Szavával kiőzte a gonoszlelkeket és minden beteget meggyógyított.
1Jn 3,7
Aki bőnt követ el, az ördögtıl van, mert az ördög kezdettıl fogva bőnös. Azért jelent meg az
Isten Fia, hogy az ördög mőveit lerontsa
79. Mit tanít a Biblia a kísértésrıl?
ApCsel 26,18
Hogy megnyisd szemüket, s hogy a sötétségbıl
a világosságra, és a sátán hatalmából Istenhez
térjenek, s így elnyerjék a bőnök bocsánatát, és
az örökrészt a szentek között a bennem való hit
által.
1Pét5,8
Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár,
keresve, kit nyeljen el.
Ef 6,11
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Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben!
Mt 4,1.10-11
Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy
megkísértse az ördög. Jézus elutasította: Takarodj, sátán! Írva van: Uradat, Istenedet imádd,
és csak neki szolgálj! Akkor otthagyta ıt az
ördög, angyalok jöttek és szolgáltak neki.
80. Mit tanít a Biblia a szenvedésrıl?
Jel 21,4
Letöröl szemükrıl minden könnyet. Halál nem
lesz többé, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom. Ami eddig volt, elmúlt." A trónon ülı így
szólt: "Íme, én újjáalkotok mindent”.
1Pét 4,12-16
Kedveseim, ne ütközzetek meg azon a tüzes
kohón, amelyen próbakép kell átjutnotok, mintha hallatlan dolog történnék veletek, hanem
örvendjetek, ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsısége kinyilvánulásakor is
szívbıl örvendhessetek. Ha Krisztus nevéért
ócsárolnak, boldogok vagytok, mert az isteni
Fölség Lelke pihen meg rajtatok. Egyiktek se
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azért szenvedjen, mert gyilkos, tolvaj, gonosztevı vagy bitorló. De ha mint keresztény szenved, ne szégyellje, hanem dicsıítse meg Istent
ezzel a hitvallással.
1Kor 4,17
Életünk folyamán váltig halálra szánnak minket
Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen
testünkön.
Róm 12,12-15
Legyetek örvendezık a reménységben, béketőrık a nyomorúságban, állhatatosak az imádságban. Segítsetek a szenteken, ha szükségben
vannak, s gyakoroljátok a vendégszeretetet.
Áldjátok üldözıiteket, áldjátok és ne átkozzátok! Örvendezzetek az örvendezıkkel, a sírókkal pedig sírjatok. Éljetek egyetértésben.
Iz 25,6-9
A Seregek Ura minden nemzetnek bıséges lakomát rendez e hegyen...... És leveszi e hegyrıl
a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre
megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a
könnyet minden arcról, lemossa népérıl a gya121

lázatot, lemossa az egész földön. İ, az Úr
mondta ezt.
Zsolt 34,19
A megtört szívőekhez közel van az Úr, a bánatos lelkőt meggyógyítja.
81. Mit tanít a Biblia a szegénységrıl?
Lk 12,30
Ne aggódjatok megélhetéstek miatt, hogy mit
egyetek, sem testetek miatt, hogy mibe öltözzetek. Az élet több az eledelnél és a test több a
ruhánál. Nézzétek a hollókat, nem vetnek, nem
aratnak, nincs éléskamrájuk, sem csőrük, Isten
táplálja ıket. Mennyivel többet értek ti a madaraknál! ....Nézzétek a liliomokat, mint növekednek! Nem szınek, nem is fonnak. Mégis azt
mondom nektek, még Salamon sem volt minden
dicsıségében úgy felöltözve, mint egy ezek
közül. Ha pedig a füvet, mely ma a mezın zöldell, de holnap a kemencébe kerül, Isten így
öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitőek. Ne kérdezzétek tehát, mit egyetek, vagy mit
igyatok. Ne nyugtalankodjatok! Mindezt a pogányok keresik. Tudja a ti Atyátok, hogy ezekre
szükségtek van.
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Mk 10,24-27
Fiaim, bizony nehéz a vagyonban bízóknak
bejutni Isten országába. Könnyebb a tevének
átmenni a tő fokán, mint a gazdagnak az Isten
országába jutni." Azok még jobban megrökönyödtek és azt kérdezték egymástól: "Hát akkor
ki üdvözülhet?" Jézus rájuk tekintett és így
szólt: "Embernek ez lehetetlen, de nem az Istennek, mert Istennek minden lehetséges."
Zsoltár 10,17
A szegények kívánságát meghallgattad, Uram,
megerısítetted szívüket. Figyelmedet feléjük
fordítottad. Az árvának és elnyomottnak igazságot szerzel, hogy az ember, a földbıl alkotott,
ne rettegjen többé soha
Jak 2,5
Isten éppen azokat választotta ki, akik a világ
szemében szegények, hogy gazdagokká tegye
ıket a hitben, sıt örököseivé is annak az országnak, melyet az ıt szeretıknek ígért?
Fil 4,12
Megtanultam, hogy beérjem azzal, amim van.
Tudok nélkülözni, de tudok bıvelkedni is. min123

den körülmény közt, mindenhez hozzászoktam:
jóllakáshoz és éhezéshez, bıvelkedéshez és
nélkülözéshez. Mindent elviselek abban, aki
nekem erıt ad.
Mt 5,3-5
Boldogok a lélekben szegények: övék a menynyek országa. Boldogok a szomorkodók; majd
megvigasztalják ıket. Boldogok a szelídek:
övék lesz a föld.
Zsid 13,5
Éljetek kapzsiság nélkül, elégedjetek meg azzal,
amitek van. Hiszen ı mondta: "Nem hagylak el,
és nem hagylak cserben."
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82. Mit tanít a Biblia a gyızelemrıl?
Jel 3,21
Aki gyız, annak megadom, hogy velem üljön
trónomon, mint ahogy én is gyıztem, és
Atyámmal ülök az ı trónján.
Jel 3,5
Vannak még ..akik nem szennyezték be ruháikat. Velem fognak járni fehér ruhában, mert
megérdemlik. A gyıztest fehér ruhába öltöztetik. Nevét nem törlöm ki többé az élet
könyvébôl, hanem megvallom Atyám és angyalai elıtt.
Jel 3,12
A gyıztest oszloppá teszem Isten templomában,
és többé nem távozik onnan. Ráírom Istenem
nevét, és Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, mely az égbıl, Istentıl szállt alá, valamint az én új nevemet.
Jel 21,7
Minden azé lesz, aki gyızni fog. Én Istene leszek, ı pedig az én fiam lesz.
125

Jel 2,7
Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek
az egyházaknak: A gyıztesnek enni adok az élet
fájáról, mely Istenemnek paradicsomában van.
Róm 8,35.37
Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétıl?
Nyomorúság vagy szorongatás? Éhség, mezítelenség, veszedelem, üldözés vagy kard? De
mindezeken gyızedelmeskedünk azáltal, aki
szeret minket.
83.Mit tanít a Biblia a gyermeknevelésrıl?
Zsid 12,7-9
A fenyítések közt is maradjatok állhatatosak.
Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Melyik az
a fiú, akit atyja meg ne fenyítene? Ha fenyítés
nélkül maradtok, amiben pedig mindenki részesül, akkor fattyak vagytok, nem fiak. Testi atyáink is megfenyítettek bennünket, mégis tiszteltük ıket. Nem kell sokkal inkább a lelkek Atyjának engedelmeskednünk, hogy éljünk
Ef 6,2-4
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Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek az
Úrban, mert így van rendjén. Ez az elsı, ígérettel kapcsolatos parancs: "Tiszteld atyádat és
anyádat, hogy boldog és hosszú élető légy a
földön." Atyák! Ne keserítsétek gyermekeiteket,
hanem neveljétek ıket az Úr fegyelmében és
intelmeivel.
Péld 3,2-4
Fiam, ne feledd el a tanításomat, parancsaimat
ırizd meg szívedben!Mert hosszú életet hoznak
neked, szerencsés éveket s boldogulást. Szeretet
és hőség ne hagyjon el soha, kösd a nyakadba,
és írd fel a szíved táblájára. Akkor megkedvelnek, és tetszésre találsz az Isten és az emberek
szemében.
MTörv 6,6-7
Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes
szívedbıl, teljes lelkedbıl és teljes erıdbıl. És
ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok
néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad
ezekben a te fiaidat, és szólj ezekrıl, mikor a te
házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor
lefekszel, és mikor felkelsz.
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84.A Biblia segít nehézségeinkben
Amikor tehetetlennek érzed magad
Jn 14,12-14
Bizony, bizony mondom nektek: Aki bennem
hisz, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni,
amiket én magam cselekszem, sıt nagyobbakat
is fog tenni azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától,
megteszem nektek, hogy az Atya megdicsıüljön a Fiúban. Ha pedig tılem kértek valamit
nevemben, azt is meg fogom tenni.
Amikor aggodalmak rohannak meg
Mt 6,25-3
Ne aggódjatok megélhetéstek miatt, hogy mit
esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy
mibe öltöztök. Nem több-e az élet az eledelnél,
s a test nem több-e a ruhánál? Ugyan melyiktek
nyújthatja meg életkorát csak egy rıfnyivel is,
ha aggodalmaskodik? És a ruha miatt miért
nyugtalankodtok? ...Ne nyugtalankodjatok és ne
kérdezzétek: Mit eszünk? vagy: Mit iszunk?
vagy: Mibe öltözünk? Mindezt a pogányok keresik. Hiszen tudja mennyei Atyátok, hogy
minderre szükségetek van.
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Amikor úgy érzed nem szeretnek
Jn 15,9-11
Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is
titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait és szeretetében maradok. Ezeket azért
mondom nektek, hogy az én örömöm legyen
tibennetek és örömötök ezzel teljes legyen.
Amikor nagyon kritikus és elutasító vagy
1Kor 13,1-3
Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem, Csak zengı érc vagyok vagy pengı cimbalom. Legyen bár prófétáló tehetségem, Ismerjem bár az összes titkokat
és minden tudományt, Legyen akkora hitem,
hogy hegyeket mozgassak, Ha szeretet nincs
bennem, Mit sem érek. Osszam el bár egész
vagyonom a szegényeknek S vessem oda testem, hogy elégessenek, Ha szeretet nincs bennem, Mit sem használ nekem.
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Amikor félsz az emberektıl
Zsoltár 27
Világosságom és üdvösségem az Úr - kitıl félnék? Életem oltalmazója az Úr - kitıl rettegnék? Ha rám törnek a gonoszok, hogy elemészszék testemet, elleneim és ellenségeim megtántorodnak és a földre zuhannak. Ha hadsereg áll
is velem szemben, szívem akkor sem remeg. Ha
harcra kelnek ellenem, akkor is bizakodom.
Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam: hogy
életem minden napján az Úr házában lakjam.
Hogy élvezhessem az Úr édességét, és szemlélhessem szent templomát. A bajnak napján elrejt
hajlékában, megvéd sátrának oltalmában, és
sziklára állít engem.

Amikor magányosnak érzed magad
Zsoltár 23,1-6
Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt,
zöldellı réteken legeltet. A nyugalom vizéhez
terel és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel,
nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok is, nem
félek a bajtól, hisz te velem vagy.
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APOSTOLI HITVALLÁS
HISZEK EGY ISTENBEN,
mindenható Atyában, mennynek és
földnek Teremtıjében.
És Jézus Krisztusban, az İ
egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektıl,
született Szőz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és
eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon
feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a
mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élıket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus
Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét,
a bőnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.
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Mi

Atyánk,

aki a mennyekben
vagy,szenteltessék meg a te neved;jöjjön el a te országod;legyen
meg a te akaratod,amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;és
bocsásd meg vétkeinket,miképpen mi
is megbocsátunk az ellenünk vétkezıknek;és ne vigy minket kísértésbe,de szabadíts meg a gonosztól!
(Mert tiéd az ország, a hatalom és a
dicsıség mindörökké.) Ámen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van teveled, áldott vagy te
az asszonyok között, és áldott a te
méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szőz Mária, Istennek
szent Anyja, imádkozzál érettünk,
bőnösökért, most és halálunk óráján.
Ámen.
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MENTSD MEG A LELKEDET
Bibliai üzenetek
Ma, amikor az emberi szó egyre inkább elveszíti értékét, szükségünk van olyan szavakra, amelyek mögött élet van. Olyan szavakra, amelyek
nem évülnek el, és erıt adnak. Ilyen szavak az
élı Isten szavai.
Ez a kis könyvecske bevezet a Biblia gazdag
kincstárába. Isten szeretetbıl fakadó szavai segítenek eligazodni az élet különféle helyzeteiben. Engedd, hogy a szívedbe hulljanak ezek a
magok, akkor életet fakasztanak benned.
Ajánlom mindazoknak, akik vágyódnak arra,
hogy megismerjék a helyes utat a Biblián keresztül.
Katona István
atya
500,-Ft

133

Amikor félsz az emberektıl:
Zsoltár 27
Világosságom és üdvösségem az Úr - kitıl félnék? Életem oltalmazója az Úr - kitıl rettegnék? Ha rám törnek a gonoszok, hogy elemészszék testemet, elleneim és ellenségeim megtántorodnak és a földre zuhannak. Ha hadsereg áll
is velem szemben, szívem akkor sem remeg. Ha
harcra kelnek ellenem, akkor is bizakodom.
Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam: hogy
életem minden napján az Úr házában lakjam.
Hogy élvezhessem az Úr édességét, és szemlélhessem szent templomát. A bajnak napján elrejt
hajlékában, megvéd sátrának oltalmában, és
sziklára állít engem.
Amikor magányosnak érzed magad
Zsoltár 23,1-6
Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt,
zöldellı réteken legeltet. A nyugalom vizéhez
terel és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel,
nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok is, nem
félek a bajtól, hisz te velem vagy.
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