
  

Az evangélium megvéd a tévtanításoktól



  

ApCsel 20,17-32

Milétoszból azonban Efezusba küldött, és magához hívatta a 
gyülekezet véneit. Amikor azok megérkeztek hozzá, azt mondta nekik: 
Ti tudjátok, hogy Ázsiába jövetelem első napjától fogva miként éltem 
köztetek az egész idő alatt. Az Úrnak szolgáltam teljes 
alázatossággal, sok könnyhullatás és megpróbáltatás között, amelyek 
a zsidók cselszövései miatt estek rajtam. Egyáltalán nem riadtam 
vissza attól, hogy hirdessem nektek azt, ami hasznos, és nyilvánosan 
és házanként tanítsalak titeket. Mind zsidóknak, mind görögöknek 
bizonyságot tettem az Istenhez való megtérésről és a mi Urunk Jézus 
Krisztusban való hitről. Most azért a Lélektől kényszerítve megyek 
Jeruzsálembe, és nem tudom, hogy ott mi vár rám. Csak azt tudom, 
hogy a Szentlélek városonként bizonyságot tesz, hogy bilincsek és 
szorongattatások várnak rám. De semmivel sem gondolok, még az 
életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem futásomat és 
azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam, hogy bizonyságot 
tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. 



  

ApCsel 20,17-32

És most tudom, hogy közületek, akik között az Isten országát 
hirdetve jártam, többé senki sem látja az arcomat. Azért 
bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki 
vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonakodtam attól, hogy az Isten 
teljes akaratát hirdessem nektek. Viseljetek gondot magatokra és 
az egész nyájra, amelyben a Szentlélek felvigyázóvá tett titeket, 
hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével 
szerzett. Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek 
közétek, akik nem kímélik a nyájat. Sőt közületek is támadnak 
férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy maguk után vonják a 
tanítványokat.  Azért vigyázzatok, emlékezzetek arra, hogy én 
három évig nem szűntem meg éjjel és nappal könnyek között inteni 
mindenkit.  Most pedig, testvéreim, az Istennek és kegyelme 
igéjének ajánllak titeket, aki gyarapíthat, és örökséget adhat nektek 
minden megszentelt között. 



  

Mt 4,23

● Jézus bejárta egész Galileát. Tanított zsinagógáikban, 
hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyított a 
nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.



  

Mt 3:2

● Ebben az időben jelent meg Keresztelő János, és prédikált 
Júdea pusztájában. Ezt mondta: Térjetek meg, mert 
elközelített a mennyek országa.  



  

Mk 1,1

● Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete



  

Gal 1,3-5

● Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és 
az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, 
hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból az 
Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség 
örökkönörökké!



  

1Jn 5,11-13

● És ez az a bizonyságtétel, hogy Isten örök életet adott 
nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az 
élet, akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. 
Ezeket írtam, hogy tudjátok: nektek, akik hisztek az Isten 
Fiának nevében, örök életetek van.



  

1Jn 1,8-10; 2,1

● Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk be, 
és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk 
bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és 
megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, 
hogy nem vétkeztünk, az ő igéje nincs meg bennünk, és 
hazuggá tesszük őt. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, 
hogy ne vétkezzetek. És ha vétkezik valaki, van 
szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő 
engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nemcsak a 
mienkért, hanem az egész világéért is.



  

Róm 8,38-39

● Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, 
sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem 
eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem 
mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el 
minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi 
Urunkban van.



  

Róm 6,3-12

● Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus 
Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk tehát 
vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt 
Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. 
Ha pedig eggyé lettünk vele az ő halálában annak hasonlósága 
szerint, akkor még inkább eggyé leszünk vele feltámadásában is. Mert 
tudjuk, hogy a mi ó emberünk ővele megfeszíttetett, hogy 
megerőtlenedjék a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. 
Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk 
Krisztussal, hisszük, hogy élni is fogunk ővele. Mert tudjuk, hogy 
Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál 
többé nem uralkodik rajta. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg 
egyszer s mindenkorra, hogy pedig él, az Istennek él. Így tekintsétek 
ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a mi 
Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó 
testetekben, ne engedjetek kívánságainak!



  

Gal 1,6-8

● Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által 
elhívott, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, holott 
nincs más, de némelyek megzavarnak titeket, és el akarják 
ferdíteni Krisztus evangéliumát. De még ha mi magunk 
vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek 
evangéliumot azonkívül, amit hirdettünk, átkozott legyen.



  

Józs 24,14-25

Azért hát féljétek az URat, és szolgáljatok neki tökéletesen és 
hűségesen. Vessétek el azokat az isteneket, akiknek atyáitok 
szolgáltak a folyamon túl és Egyiptomban, és szolgáljatok az ÚRnak! 
Ha pedig rossznak látjátok azt, hogy az ÚRnak szolgáljatok, 
válasszatok még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az 
isteneket, akiknek atyáitok szolgáltak, amíg a folyamon túl voltak, 
vagy az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. Én azonban és az 
én házam népe az ÚRnak szolgálunk. 

A nép pedig így felelt: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az URat, 
és idegen isteneknek szolgáljunk! Mert az ÚR, a mi Istenünk az, aki 
kihozott minket és atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, 
és aki ezeket a nagy jeleket tette szemünk előtt, és megtartott minket 
minden utunkon, amelyen jártunk, és minden nép között, amelyek 
között átjöttünk. Kiűzött előlünk az ÚR minden népet, az emóriakat, e 
föld lakóit is. Mi is az URat akarjuk szolgálni, mert ő a mi Istenünk! 



  

Józs 24,14-25

Józsué pedig azt mondta a népnek: Nem szolgálhattok az ÚRnak, 
mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten: nem bocsátja meg 
vétkeiteket és bűneiteket. Ha elhagyjátok az URat, és idegen 
isteneknek szolgáltok, akkor elfordul tőletek, és megbüntet 
benneteket és megemészt, ha azelőtt jót is tett veletek. Akkor azt 
mondta a nép Józsuénak: Nem! Mi az ÚRnak akarunk szolgálni! 

Józsué pedig azt mondta a népnek: Tanúk vagytok magatok ellen, 
hogy ti választottátok magatoknak az URat, hogy neki szolgáljatok. 
Ők azt mondták: Tanúk vagyunk! Most azért vessétek el az idegen 
isteneket, akik köztetek vannak, és hajtsátok szíveteket az ÚRhoz, 
Izráel Istenéhez! A nép azt válaszolta Józsuénak: Az ÚRnak, a mi 
Istenünknek szolgálunk, és az ő szavára hallgatunk. 

Így kötött Józsué szövetséget a néppel azon a napon, és 
rendelkezéseket és törvényt adott nekik Sikemben.
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