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ÚTMUTATÁS A 
SZENTÍRÁSBÓL 
A Biblia Isten üzenetét tartalmazza az emberek számára. Ha 
alkalmazzuk a benne található alapelveket, akkor jobban 
megismerhetjük Istent, és az életünk boldogabb, 
kiegyensúlyozottabb és Isten akarata szerint való lesz.  
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Isten a világmindenség alkotója, a legfelsőbb lény, aki 

hatalmával kormányozza a világot. Ugyanakkor azonban 

szeretettel viszonyul hozzánk, és Atyánkként szeretne 

gondoskodni rólunk. Az őt megillető imádatot nem hajlandó 

megosztani senkivel és semmivel (bálványok), kizárólagos 

odaadást vár tőlünk.  

 

„Én vagyok a mindenható Isten. Járj énelőttem, és légy 

feddhetetlen!” (1Móz 17:1) 

„Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön 

terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, 

igaz ösvényen vezet az ő nevéért.” (Zsolt 23:1-3) 

„Tudják meg, hogy egyedül te vagy az, akinek ÚR a neve, aki 

felséges az egész földön!” (Zsolt 83:19) 

„Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az 

övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája.” (Zsolt 100:3) 

Kicsoda Isten? 
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„Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott 

levőket? Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja 

mindnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem 

mert hiányozni.” (Ézs 40:26) 

„Én vagyok az ÚR, ez a nevem, nem adom dicsőségemet 

másnak, sem dicséretemet a bálványoknak.” (Ézs 42:8) 

„Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: ’Én vagyok a 

világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, 

hanem övé lesz az élet világossága.’” (Jn 8:12) 

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.” 

(Jn 10:11) 

„Jézus így válaszolt: ’Én vagyok az út, az igazság és az élet; 

senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.’” (Jn 14:6) 

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, 

és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem 

semmit sem tudtok cselekedni.” (Jn 15:5) 

„Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róm 10:13) 

„Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének 

mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen 

kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan ’ki értette meg az Úr 

szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett 

neki, hogy vissza kellene fizetnie?’ Bizony, tőle, általa és érte 

van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen.” (Róm 11:33-

36) 
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„Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert 

Isten szeretet.” (1Jn 4:8) 

„Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és 

aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.” (Jel 1:8)  
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Bár Isten számunkra hozzáférhetetlen magasságban van (Ézs 

55:8-11), mégis azt várja tőlünk, hogy közeledjünk hozzá. 

Ennek pedig az alapjait lefektette a Bibliában. Nem azt 

szeretné, hogy mi találjuk ki annak módját, ahogyan 

kapcsolatban lehetünk vele, hanem azt, hogy elfogadjuk azt, 

ahogyan ő magához akar vonni minket. 

 

„Én vagyok a mindenható Isten. Járj énelőttem, és légy 

feddhetetlen!” (1Móz 17:1) 

„Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden 

ember.” (Zsolt 65:3) 

„Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére 

támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja 

ösvényeidet.” (Péld 3:5-6) 

„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is 

mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33) 

Hogyan közeledhetünk 

Istenhez? 
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„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye 

fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg 

akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét 

énértem, megmenti azt.” (Lk 9:23-24) 

„Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket 

gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és 

a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a 

mammonnak.” (Lk 16:13) 

„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.” 

(Jn 14:15) 

„Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz 

Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Jn 17:3) 

„Nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között 

kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.” (ApCsel 

10:34-35) 

„…hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és 

megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem.” 

(ApCsel 17:27) 

„És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább 

gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel.” (Fil 

1:9) 

„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki 

az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutal-

mazza azokat, akik őt keresik.” (Zsid 11:6) 



6 |  O l d a l
 

 „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. 

Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg 

a szíveteket, ti kétlelkűek.” (Jak 4:8) 

„Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait 

megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.” (1Jn 5:3) 
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Nem kell találgatásokba bocsátkoznunk Istennel 

kapcsolatban, mert ő kijelenti magát nekünk. A teremtett 

világ és szava, a Biblia tartalmazza mindazt, amit tudhatunk 

róla. Ha megfogadjuk a Szentírás igazságait, akkor egyre 

közelebbi kapcsolatba kerülhetünk Istennel. 

 

„…írassa le magának e törvény másolatát abból a könyvből, 

amely a lévita-papoknál van. Legyen az nála, és olvassa azt 

egész életében, hogy megtanulja félni Istenét, az URat; őrizze 

meg ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse 

mindezeket a rendelkezéseket.” (5Móz 17:18-19) 

„Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, 

hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg 

mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, 

és boldogulsz.” (Józs 1:8) 

Honnan tájékozódhatunk 

Istennel kapcsolatban? 
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„Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és 

úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat.” 

(Neh 8:8) 

„Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem 

áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem 

az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről 

elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé 

ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem 

hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.” (Zsolt 1:1-3) 

„Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról 

beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az 

éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem 

hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ 

végéig.” (Zsolt 19:2-5) 

„Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem 

minden igével, amely Isten szájából származik.” (Mt 4:4) 

„Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes 

készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az 

Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok.” (ApCsel 

17:11) 

„Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és 

istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak 

értelmes vizsgálata révén meglátható.” (Róm 1:20) 

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a 

feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy 
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tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre 

felkészített.” (2Tim 3:16-17) 

„Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó 

cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, 

ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; 

annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.” 

(Zsid 10:24-25) 
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Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy egy vallás követői 

vagyunk, és annak bizonyos szertartásait elvégezzük, bizonyos 

hitelveit a magunkénak valljuk. A kereszténység nem más, 

mint egy életmód, mely Jézus Krisztus követéséről szól – a vele 

való személyes kapcsolat megéléséről.   

 

Jézus személyes kapcsolatra hív minket önmagával 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg 

vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek 

magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd 

vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok 

lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem 

könnyű.” (Mt 11:28-30) 

„Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy 

azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek 

Milyen kapcsolatunk 

lehet Jézussal? 
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bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek 

legyen.” (Jn 5:39-40) 

„Jézus azt mondta nekik: ’Én vagyok az élet kenyere: aki 

énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem 

szomjazik meg soha.’… Jézus azt mondta nekik: "Én vagyok az 

élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki 

énbennem hisz, nem szomjazik meg soha… Meg van írva a 

prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az 

Atyától hallott és tanult, az mind énhozzám jön.” (Jn 6:35, 37, 

45) 

„Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: ’Ha 

valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!’” (Jn 7:37) 

„Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok 

mindeneket.” (Jn 12:32) 

 

Ismernünk kell Jézust  

„Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az 

szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én 

Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.” 

(Jn 14:21) 

„Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz 

Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.” (Jn 17:3) 

„…hogy megismerjem őt és feltámadása erejét…” (Fil 3:10) 
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Szeretnünk kell Jézust 

„Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem 

méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint 

engem, az nem méltó hozzám.” (Mt 10:37) 

„A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló 

szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.” (Ef 

6:24) 

„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.” 

(Jn 14:15) 

„Maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és 

hiszitek, hogy én az Istentől jöttem.” (Jn 16:27) 

 

Legyünk önfeláldozók Jézusért 

„Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig 

elveszti az életét énértem, megtalálja.” (Mt 16:25) 

„Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram 

ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni 

hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust 

megnyerjem.” (Fil 3:8) 

„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye 

fel naponként a keresztjét, és kövessen engem.” (Lk 9:23) 
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Szoros és bensőséges kapcsolatunk lehet Jézussal 

„Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig 

az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást 

készítünk magunknak nála.” (Jn 14:23) 

„Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a 

szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem 

marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. 

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, 

és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem 

semmit sem tudtok cselekedni.” (Jn 15:4-5) 

„…hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust…” (Róm 

13:14) 

„Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a 

mi Urunkkal való közösségre.” (1Kor 1:9) 

„Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek ővele.” (1Kor 6:17) 

„Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e?! 

Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel 

magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, 

akkor még kipróbálatlanok vagytok.” (2Kor 13:5) 

„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát 

nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, 

amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki 

szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2:20) 
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„Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi 

szívünkbe, aki ezt kiáltja: ’Abbá, Atya!’” (Gal 4:6) 

„…Krisztus lakjék szívetekben a hit által…” (Ef 3:17) 

„Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy 

nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig 

közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.” (1Jn 

1:3) 

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a 

hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele 

vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jel 3:20) 
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Jézus tanítványának lenni azt jelenti, hogy őt követjük, és nem 

a saját fejünk után megyünk. Ő a Mester, aki tanít bennünket, 

mi pedig leülünk a lábához, tanulunk tőle, és engedelmes-

kedünk neki. Ő taposta ki előttünk az utat, mi pedig követjük 

őt – ugyanazon az ösvényen haladva, melyen ő is járt.  

 

„Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e?! 

Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel 

magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor 

még kipróbálatlanok vagytok.” (2Kor 13:5) 

„Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt 7:16) 

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: 

ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek 

egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én 

tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13:34-35) 

Miről ismerhetem fel, hogy 

Jézus tanítványa vagyok-e?  
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„Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim 

vagytok.” (Jn 8:31) 

„Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt 

teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.” (Jn15:8) 

„Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok 

nektek.” (Jn 15:14) 

„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.” 

(Jn 14:15) 

„Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait 

megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.” (1Jn 5:3) 

„Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a 

jót cselekszi, az Istentől van, aki a rosszat cselekszi, az nem 

látta az Istent.” (3Jn 11) 

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt 

mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az 

én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem 

ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, 

nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te 

nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: 

Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti 

gonosztevők!” (Mt 7:21-23) 
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Mivel Isten a teremtőnk, ezért csak ő tudja, hogy mi a terve az 

életünkre nézve (Jer 29:11). Ő konkrét céllal teremtett minket, 

és ha szeretnénk tartalmas életet élni, akkor figyelembe kell 

vennünk azt, hogy mit vár el tőlünk Isten. 

 

„Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes 

lelkedből és teljes erődből!” (5Móz 6:5) 

„Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, amelyeket ma 

parancsolok nektek, ha szeretni fogjátok Isteneteket, az Urat, 

ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt…” (5Móz 

11:13) 

„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos 

istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent 

áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e 

világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, 

hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami 

neki tetsző és tökéletes.” (Róm 12:1-2) 

Mit vár el Isten tőlem? 
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„Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit 

és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban 

azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon.” 

(1Kor 4:1-2) 

„Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok, ha pedig nem 

önként, sáfársággal vagyok megbízva.” (1Kor 9:17) 

„Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a 

Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, 

az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba 

veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust 

megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját 

igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit 

által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem 

őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való 

részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy 

valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.” 

(Fil 3:7-11) 

(Ajánlott olvasmányok: Mt 21:28-46, 24:45-51, 25:1-46, Lk 

16:1-12) 
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Az üdvösség nem más, mint az Istennel való megbékélés, a 

vele való kapcsolat helyreállása. Mivel mi vétettünk Isten 

ellen, és ő a „sértett fél”, ezért az ő jogában áll, hogy a 

bűnünket megtorolja vagy kegyelmezzen nekünk, illetve 

meghatározza annak feltételeit, hogy hogyan bocsát meg 

nekünk. 

 

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: 

békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt 

adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan 

imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. 

Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel 

folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem – így szól az Úr –, 

jóra fordítom sorsotokat.” (Jer 29:11-14) 

„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.” (Mt 

4:17) 

Hogyan üdvözülhetünk? 
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„Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek 

meg, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1:15) 

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten 

gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő 

nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, 

hanem Istentől születtek.” (Jn 1:12-13) 

„Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik 

újonnan, nem láthatja meg az Isten országát… Ne csodálkozz, 

hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.” (Jn 3:3, 

7) 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 

legyen.” (Jn 3:16) 

„Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az 

embereknek az ég alatt más név [csak Jézusé], amely által 

üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4:12) 

„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad 

népe!” (ApCsel 16:31) 

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, 

hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz… Aki 

segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” (Róm 10:9, 13) 

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem 

tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy 

senki se dicsekedjék.” (Ef 2:8-9) 
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„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a 

hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele 

vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jel 3:20) 

 

Biztosan tudhatjuk, hogy üdvösségünk van 

„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem 

engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az 

Isten haragja marad rajta.” (Jn 3:36) 

„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és 

hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt 

ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 

5:24) 

„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz, annak örök élete 

van.” (Jn 6:47) 

„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök 

élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.” (Jn 6:54) 

„Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott 

nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.” (1Jn 5:11) 

„Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy 

tudjátok: örök életetek van.” (1Jn 5:13) 
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A világban látható szenvedés annak a jele, hogy az emberek 

Isten nélkül élik az életüket. Nem ő okozza a szenvedést, 

csupán engedi, hogy számoljunk tetteink következményeivel. 

Isten azonban szerető Atyánk, aki gondoskodni akar rólunk, 

ha hagyjuk neki.  

 

„Azért ti okos emberek, hallgassatok rám! Távol van Istentől 

a bűn, és a Mindenhatótól az álnokság.” (Jób 34:10) 

„Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért 

engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga 

sem kísért senkit a gonosszal.” (Jak 1:13) 

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van 

rátok.” (1Pt 5:7) 

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem 

angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, 

sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle 

Törődik velünk Isten? 

Miért szenvedünk? 
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más teremtmény nem választhat el minket az Isten 

szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi 

Urunkban.” (Róm 8:38-39) 

„Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a 

futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a 

kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság és nem a 

tudósoknak a jóindulat, mert mindezek az időtől és a 

körülményektől függnek.” (Préd 9:11, vö. Lk 13:1-5) 

„Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn 

által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, 

hogy mindenki vétkezett.” (Róm 5:12) 

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden 

javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” 

(Róm 8:28) 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 |  O l d a l
 

 

 

 

 

 

 

Az Istennel kapcsolatos ismereteink forrása a Biblia. Mivel 

fontosnak tartotta, hogy önmagáról kijelentést adjon nekünk, 

ezért mintegy negyven férfit felhasznált arra, hogy kb. 1600 

év alatt megírják a Szentírást, melyben elmondja nekünk, 

hogy ki ő, és mi a terve velünk.  

 

„Akkor leírta Mózes az ÚR összes igéjét.” (2Móz 24:4) 

„Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Írd le magadnak egy könyvbe 

mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem neked!” (Jer 

30:2) 

 „Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor 

hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi 

beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, 

aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is 

bennetek, akik hisztek.” (1Thessz 2:13) 

Megbízhatunk a Bibliában? 

Ki a szerzője? 
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„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a 

feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” 

(2Tim 3:16) 

„Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen 

próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem 

ember akaratából származott a prófécia, hanem a 

Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött 

emberek.” (2Pt 1:20-21) 

 

Tudományos tekintetben megbízható a Biblia?  

„Azután kivezette az ÚR, és azt mondta: Tekints föl az égre, és 

számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni!” (1Móz 

15:5) 

„Ő terjesztette ki északot a kietlenség fölött, megerősítette a 

földet a semmiség fölött.” (Jób 26:7) 

„A folyók mind a tengerbe ömlenek, s a tenger mégsem árad 

meg, a helyre, ahonnan a folyók elindulnak, visszatérnek, 

hogy újra folyjanak.” (Préd 1:7, KNB) 

„Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák 

előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, 

mint a sátort, lakásra.” (Ézs 40:22) 

„Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhalttól 

származtak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tenger 

partján a föveny, amely megszámlálhatatlan.” (Zsid 11:12) 
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A Biblia írói közül csak kevesen voltak egymás kortársai és 

még kevesebben ismerték egymást. Annak ellenére, hogy 

mintegy negyvenen 1600 év alatt foglalták írásba a ma 

kézben tartott Biblia egyes részeit, mégis van egy központi 

üzenete, mely elejétől a végégig jellemzi.  

 

„És fogta az ÚRisten az embert, elhelyezte az Éden kertjében, 

hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az ÚRisten az 

embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a 

rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg 

kell halnod.” (1Móz 2:15-17) 

„Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te 

utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a 

sarkát mardosod.” (1Móz 22:18) 

„És a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, 

mert hallgattál szavamra.” (1Móz 22:18) 

Mi a Biblia központi 

üzenete? 
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„Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 

mennyben, úgy a földön is.” (Mt 6:10) 

„Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik 

újonnan, nem láthatja meg az Isten országát… Ne csodálkozz, 

hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.” (Jn 3:3, 

7) 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 

legyen.” (Jn 3:16) 

„Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott 

legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én 

dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem 

már a világ kezdete előtt.” (Jn 17:24) 

„Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, 

hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: ’Abbá, 

Atya!’  Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt 

arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig 

gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és 

örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy 

vele együtt meg is dicsőüljünk.” (Róm 8:15-17) 

„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 

megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a 

Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott minket magának már 

a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek 

legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá 

fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, 
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hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel 

megajándékozott minket szeretett Fiában. Őbenne van – az ő 

vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; 

kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes 

bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy 

megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet 

kijelentett őbenne az idők teljességének arról a rendjéről, 

hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a 

mennyben, és azt is, ami a földön van. Őbenne lettünk 

örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak 

kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és 

elhatározása szerint cselekszik; hogy dicsőségének 

magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a 

Krisztusban. Őbenne pedig titeket is – miután hallottátok az 

igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké 

lettetek – eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, 

örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő 

dicsőségének magasztalására.” (Ef 1:3-14) 

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem 

tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy 

senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket 

Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket 

előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” (Ef 2:8-10)  

„Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: ’Íme, 

az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők 

pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl 

minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem 

gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az 
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elsők elmúltak.’ A trónuson ülő ezt mondta: ’Íme, 

újjáteremtek mindent’. És így szólt: ’Írd meg, mert ezek az 

igék megbízhatók és igazak!’” (Jel 21:3-5) 
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A gyülekezet nem más, mint a világból kihívottak közössége. 

Isten családja ez, melybe megtérő gyermekeit befogadja. 

Közösségben lehetünk itt egymással, szolgálhatunk 

egymásnak, és imádhatjuk Istent. A gyülekezeti tagságunk 

nem egyéni döntésünkön múlik – Isten akarata, hogy legyünk 

részei a gyülekezeti közösségnek (1Jn 4:20). 

 

„Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó 

cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, 

ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; 

annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.” 

(Zsid 10:24-25) 

„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a 

közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” 

(ApCsel 2:42) 

„Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan 

vettek részt az imádkozásban.” (ApCsel 1:14) 

Milyen az igazi gyülekezeti 

közösség?  
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„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal 

egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” (1Pt 

4:10) 

„Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre 

valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt 

bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az 

enyém által.” (Róm 1:11-12) 

„Azonban minden illendően és rendben történjék.” (1Kor 

14:40) 

„A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, 

hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek 

közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és 

ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz.” 

(1Kor 1:10) 

„A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy 

tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást 

zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással 

énekeljetek szívetekben az Istennek.” (Kol 3:16) 

„Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, 

kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata: minden 

épüléseteket szolgálja!” (1Kor 14:26) 

„Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők 

vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. 

Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem 

válnék javatokra.” (Zsid 13:17) 
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„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus 

Krisztus nevében.” (ApCsel 2:38) 

„A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy 

megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik…” (ApCsel 20:7) 

„Ha valaki azt mondja: ’Szeretem Istent’, a testvérét viszont 

gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, 

nem szeretheti Istent, akit nem lát.” (1Jn 4:20) 
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Isten azt szeretné, ha mások is megismernék őt, és 

megbékélnének vele. Ezért minket bízott meg azzal, hogy az 

evangélium üzenetét, mely minket már megmentett, 

megosszuk másokkal is. Ez nem erőszakos hittérítést jelent, 

hanem hiteles keresztény életet, mely által a szavaink és 

tetteink egyaránt Isten nagyságát és szeretetét mutatják meg 

az embereknek. 

 

„Az az ember pedig, akiből kimentek az ördögök, arra kérte, 

hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte, ezt mondva neki: 

’Térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten.’ Ő pedig 

elment, és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót 

tett vele Jézus.” (Lk 8:38-39) 

„Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel 

lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, 

hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ 

világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást 

Mi a küldetésünk?  
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sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a 

lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. 

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy 

lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei 

Atyátokat.” (Mt 5:13-16) 

„Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: ’Nekem adatott minden 

hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek 

tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, 

a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy 

megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én 

veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.’” (Mt 28:18-

20) 

„És nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a 

Krisztus Jézust a templomban és házanként.” (ApCsel 5:42) 

„Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit 

dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem 

ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1Kor 9:16) 

„…felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma 

hirdetésének a készségével.” (Ef 6:15) 

„Lélek és a menyasszony így szól: ’Jöjj!’ Aki csak hallja, az is 

mondja: ’Jöjj!’ Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet 

vizét ingyen!” (Jel 22:17) 

(Ajánlott olvasmány: Jn 1:19-51) 
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Minden ember szeretne boldog lenni. Azonban sokaknak téves 

elképzelése van arról, hogyan találhatják meg az igazi 

boldogságot. Olyan dolgokra alapozzák azt, melyet 

elveszíthetnek, így a boldogságuk is elmúlik. Isten azonban 

megtanítja nekünk a Bibliából, hogy milyen az igazi 

boldogság. 

 

„Ó, Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára és 

szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te 

nevedet!” (Neh 1:11) 

„Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd! A 

Mindenható fenyítését ne vesd meg!” (Jób 5:17) 

„Ha hallgatnak rá, és szolgálják őt, napjaikat jólétben töltik, és 

éveiket boldogságban.” (Jób 36:11) 

„Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, 

nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, 

Milyen az igazi boldogság? 
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hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről 

elmélkedik éjjel-nappal.” (Zsolt 1:1-2) 

„Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke 

eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel 

bűnét, és nincs lelkében álnokság.” (Zsolt 32:1-2) 

„Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, 

aki hozzá menekül.” (Zsolt 34:9) 

„Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy 

udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, 

templomod szentségével!” (Zsolt 65:5) 

„Seregek URa, boldog az az ember, aki benned bízik!” (Zsolt 

84:13) 

„Dicsérjétek az URat! Boldog ember az, aki az URat féli, sok 

örömöt talál parancsolataiban.” (Zsolt 112:1) 

„Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik 

őt.” (Zsolt 119:2) 

„Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az 

ember, aki értelmet kap.” (Péld 3:13) 

„Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki 

bízik az ÚRban.” (Péld 16:20) 

„Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha 

megfogadja a tanítást.” (Péld 29:18) 

„Boldog, aki állhatatos marad.” (Dán 12:2) 
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„Milyen boldogok és áldottak, akik felismerik, hogy szükségük 

van Istenre, mert övék Isten Királysága!” (Mt 5:3, EFO, vö. Mt 

5:3-12) 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg 

vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek 

magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd 

vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok 

lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem 

könnyű.” (Mt 11:28-30) 

„Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor 

megjön!” (Mt 24:46) 

„Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr 

mondott neki.” (Lk 1:45) 

„Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek.” 

(Jn 13:17) 

„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20:35) 

„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután 

kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr 

megígért az őt szeretőknek.” (Jak 1:12) 

„Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a 

szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és 

láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és 

könyörületes az Úr.” (Jak 5:11) 
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„De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok 

vagytok.” (1Pt 3:14) 

„Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a 

prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: 

mert az idő közel van.” (Jel 1:3) 

„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól 

fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak 

fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket.” (Jel 14:13) 

„Íme, eljövök, mint a tolvaj: boldog, aki vigyáz.” (Jel 16:15) 

„Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének 

vacsorájára!” (Jel 19:9) 

„Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: 

ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a 

Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer 

esztendeig.” (Jel 20:6) 

„Boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit.” (Jel 22:7) 

„Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet 

fájához, és bemennek a kapukon a városba.” (Jel 22:14) 
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Ha az emberek alkalmaznák a bibliai alapelveket, akkor mind 

az egyéni életük, mind a társadalom egészségesebben, 

kiegyensúlyozottabban működne. A következő elvek 

segíthetnek, hogy a lehető legtöbbet tudjuk kihozni az 

életünkből és a másokkal való kapcsolatunkból. 

 

„Jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hizlalt 

ökör, ahol gyűlölet van.” (Péld 15:17) 

„Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR, 

vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az 

úton vezetlek, amelyen járnod kell.” (Ézs 48:17) 

„Milyen boldogok és áldottak, akik felismerik, hogy szükségük 

van Istenre, mert övék Isten Királysága!” (Mt 5:3, EFO) 

„Szeresd felebarátodat, mint magadat.” (Mt 22:39) 

Mely alapelvek segíthetnek 

kiegyensúlyozottan élni? 
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„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek 

cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.” (Mt 7:12) 

„De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, 

és megtartják.” (Lk 11:28) 

„Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha 

bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg.” 

(Lk 12:15) 

„De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.” 

(1Tim 6:8) 

„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20:35) 

„A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a 

tiszteletadásban egymást megelőzők.” (Róm 12:10) 

„Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek 

el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek 

egységét a békesség kötelékével.” (Ef 4:2-3) 
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A rossz döntések keresztül húzhatják a számításainkat és 

eltávolíthatnak minket a hozzánk közel álló személyektől, így 

Istentől is. Ha viszont igyekszünk jó és megfontolt döntéseket 

hozni, Isten a segítségünkre lehet, hogy neki tetsző életet 

éljünk. 

 

„Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a 

tanácsadó.” (Péld 11:14, vö. 24:26) 

„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága… Igéd 

kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az 

együgyűeket.” (Zsolt 119:105, 130) 

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és 

könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel 

kéréseiteket Isten előtt.” (Fil 4:6) 

„Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.” (Lk 22:40) 

Hogyan hozzunk jó 

döntéseket?  
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„Minden imádságotokban és könyörgésetekben 

imádkozzatok mindenkor a Lélek által.” (Ef 6:18) 

„De mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz 

minden fajtájától tartózkodjatok.” (1Thessz 5:21-22) 

„Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére 

támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja 

ösvényeidet.” (Péld 3:5-6) 
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Amikor az első emberpárt megteremtette, maga Isten 

alapította meg a családot. Ádámnak és Évának azt a feladatot 

adta, hogy szaporodjanak, és töltsék be a földet. Napjainkban 

a házasságok és a családok válságban vannak (válás, családok 

felbomlása, külön élés stb.). A szentírási alapelvek viszont 

segíthetnek, hogy boldog családi életet éljünk. 

 

„’A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik 

feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.’ Nagy titok ez, én 

pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom.” (Ef 5:31-32) 

„Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.” (Ef 

5:21) 

„Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a 

Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten.” 

(1Kor 11:3) 

 

Mely alapelvek segíthetnek 

a családi életben?  
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Férjek, apák 

„Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a 

saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. 

Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja 

és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat… De ti is, 

mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát.” 

(Ef 5:28-29, 33) 

„Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta 

kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül.” 

(1Tim 2:8) 

„Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem 

neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.” (Ef 

6:4) 

„Vegyétek azért a szívetekre és lelketekre ezeket az igéket, 

kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a 

homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj 

róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha 

felkelsz.” (5Móz 11:18-19) 

 

Feleségek 

„…az asszony pedig tisztelje a férjét.” (Ef 5:33) 

„Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik 

az Úrban.” (Kol 3:18) 
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„Ugyanígy az asszonyok is, tisztességes öltözetben, 

szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne 

hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, 

hanem azzal, ami az istenfélelmet valló asszonyokhoz illik: jó 

cselekedetekkel.” (1Tim 2:9-10) 

 

Gyermekek 

„Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, 

mert ez a helyes. ’Tiszteld apádat és anyádat’: ez az első 

parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: ’hogy jó 

dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.’” (Ef 6:1-3) 

„Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden 

tekintetben, mert ez kedves az Úrban.” (Kol 3:20) 
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Isten értelmes céllal teremtette meg az embert: hogy 

munkálkodjon a világban, gondoskodjon arról, amit Isten 

alkotott, és kamatoztassa a tőle kapott képességeit. A munka 

nem egyszerűen szükséges rossz, hanem olyan tevékenység, 

mely során megismerhetjük Istent és engedelmeskedhetünk 

neki (Lk 5:1-11). 

 

„Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj!” 

(Péld 6:6) 

„Ha látsz ügyesen dolgozó embert, az a királyok szolgálatába 

fog állani, nem marad az alacsonyrangúak szolgálatában.” 

(Péld 22:29) 

„De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él 

fáradságos munkájából.” (Préd 3:13) 

Hogyan álljunk a 

munkához? 
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„Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, 

és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy 

legyen mit adnia a szűkölködőknek.” (Ef 4:28) 

„Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi 

uraitoknak; ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek 

akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit 

tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem 

úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul 

megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak 

szolgáljatok tehát.” (Kol 3:22-24) 

„Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, 

tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, 

ahogyan elrendeltük nektek.” (1Thessz 4:11) 

„Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket; 

hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél 

ingyen kenyéren, hanem fáradsággal és vesződséggel 

dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk 

közületek.” (2Thessz 3:7-8) 

„Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.” (2Thessz 3:10) 
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A pénz a modern társadalmunkban bálvány lett – egyre 

többet és többet akarnak az emberek szerezni, közben pedig 

nem tudnak vele helyesen bánni. Keresztényként nem 

lehetünk anyagiasak vagy pénzsóvárgók. Gondolkozzunk úgy 

a pénzről, mint eszközről, melyet Isten adott nekünk, hogy jól 

sáfárkodjunk vele. 

 

„Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után 

sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat 

okoztak önmaguknak.” (1Tim 6:10) 

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly 

és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, 

hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol 

sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a 

tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed 

van, ott lesz a szíved is.” (Mt 6:19-21) 

Hogyan bánjunk a 

pénzünkkel?  
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„Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, 

és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a 

másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a 

mammonnak.” (Mt 6:24) 

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne 

kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert ’a jókedvű adakozót 

szereti az Isten.’” (2Kor 9:7) 
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Sok problémánk adódhat, melyek miatt természetes 

ösztönként alakul ki bennünk az aggódás. Amikor aggódunk, 

annak adjuk jelét, hogy nem bízunk Istenben. Tanuljunk meg 

teljesen rá hagyatkozni, és engedni neki, hogy uralkodjon az 

életünkben. Ha benne bízunk, ő a neki tetsző módon vezeti az 

életünket, és a megfelelő időben megoldja a problémáinkat és 

betölti a szükségleteinket. 

 

„Vesd az ÚRra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi 

sohasem, hogy ingadozzon az igaz.” (Zsolt 55:23) 

„Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére 

támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja 

ösvényeidet.” (Péld 3:5-6) 

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok 

Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes 

jobbommal támogatlak.” (Ézs 41:10) 

Hogyan győzhetjük le az 

aggodalmaskodást? 
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„Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani 

életét csak egy arasznyival is?... Ne aggódjatok tehát a 

holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden 

napnak a maga baja.”  (Mt 6:27, 34) 

 „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és 

könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel 

kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden 

értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és 

gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil 4:6-7) 
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A történelem legjelentősebb eseménye Jézus Krisztus 

visszatérése lesz. Nem tudjuk, hogy ez mikor fog bekövetkezni, 

de Jézus azt ígérte, hogy vissza fog jönni, és átveszi az uralmat 

az emberi hatalmaktól. Arra ösztönöz bennünket a Biblia, 

hogy felkészülten várjuk őt, és örüljünk annak a jövőnek, mely 

Krisztus uralma alatt vár ránk. 

 

„Azután szólt a sokasághoz is: ’Amikor látjátok, hogy felhő 

támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön; és 

úgy lesz. Amikor pedig azt halljátok, hogy a déli szél fúj, azt 

mondjátok, hogy hőség jön; és úgy lesz. Képmutatók, a föld és 

az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem 

tudjátok felismerni?’” (Lk 12:54-56) 

„Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és 

megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint.” (Jel 22:12) 

 

Mit tanít a Biblia a jövőről? 
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Jézus vissza fog jönni 

„Közel van az ÚR nagy napja, közel van, igen hamar eljön. 

Keserves hang hallatszik az ÚRnak napján, kiáltozik akkor még 

a hős is!” (Zof 1:14) 

„Mert eljön az ÚR, az én Istenem, szentjeivel együtt.” (Zak 

14:5) 

„Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan 

lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, és 

elégeti őket az az eljövendő nap – mondja a Seregek Ura –, 

nem marad sem gyökerük, sem águk.” (Mal 3:19) 

„Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a 

világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha.” (Mt 24:21) 

„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők 

jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, 

dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben 

engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; szeretetlenek, 

kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra 

nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik 

inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a 

kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét 

megtagadják. Fordulj el tehát ezektől.” (2Tim 3:1-5) 

„Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne 

meg egyetlen halandó sem, de a választottakért 

megrövidülnek azok a napok.” (Mt 24:22) 
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„Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában 

jön el a ti Uratok!” (Mt 24:42) 

„Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem 

tudjátok!” (Mt 25:13) 

„Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az 

úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, 

akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön! Bizony, 

mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt.” (Mt 

24:45-47) 

„Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az 

Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!” (Mt 24:44) 

„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem 

bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. 

Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek 

meg, mi az Úr akarata.” (Ef 5:15-17) 

(Ajánlott olvasmány: Mt 24. fejezet) 

 

Milyen jövő vár ránk Jézus uralma alatt? 

„Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös, körülnézel, de 

nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes 

békességet élveznek… Az igazak öröklik a földet, és ott 

laknak mindvégig.” (Zsolt 37:9-10, 29) 
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„Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele 

lesz a föld az ÚR ismeretével.” (Ézs 11:9) 

„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az ÚR letörli a 

könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész 

földön. – Ezt ígérte az ÚR!” (Ézs 25:8) 

„Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek 

fülei. Szökellni fog a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma 

nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a 

pusztában.” (Ézs 35:5-6) 

„Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is 

emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és 

vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek.” (Ézs 65:17-18) 

„Legyen bőven gabona az országban, a hegyek tetején 

hullámzó kalászok legyenek olyanok, mint a Libánon; 

virágozzanak a városok, mint földön a fű!” (Zsolt 72:16) 

 „Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: ’Íme, 

az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők 

pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl 

minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem 

gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az 

elsők elmúltak.’ A trónuson ülő ezt mondta: ’Íme, 

újjáteremtek mindent’. És így szólt: ’Írd meg, mert ezek az 

igék megbízhatók és igazak!’” (Jel 21:3-5) 

„De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben 

igazság lakik.” (2Pt 3:13, vö. Jel 21:1) 
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„Az ÚR lesz a király az egész földön. Azon a napon az ÚR lesz 

az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név.” (Zak 14:9) 

„És láttam trónokat: helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat 

kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való 

bizonyságtételért és az Isten igéjéért; akik nem imádták a 

fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő 

bélyegét a homlokukra és kezükre: ezek életre keltek, és 

uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.” (Jel 20:4) 

(Ajánlott olvasmány: Ézs 65, Jel 21) 
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Mielőtt olvasni kezded a Bibliát, imádkozz azért, hogy Isten 

segítsen neked megérteni az üzenetét. Olvasd befogadó 

szívvel, és keresd benne Isten válaszait a kérdéseidre, 

vezetését az életedre, akaratát a jellemed fejlődésére. Miután 

befejezted az olvasást, tedd fel a következő kérdéseket: 

� Mit tanít ez a szakasz Istenről? 

� Milyen jó vagy rossz példát látok benne, melyből 

tanulhatok? 

� Hogyan válaszol Isten a kérdéseimre ebben a 

szakaszban?  

� Milyen hiányosságokra világít rá a jellemem 

tekintetében?  

� Hogyan illeszkedik ez a szakasz a Biblia központi 

üzenetébe? 

� Hogyan alkalmazhatom a gyakorlatban azt, amit 

olvastam?  

� Hogyan lehetnék ezzel mások segítségére.  

 

Hogyan válhat hasznomra 

a Biblia olvasása?   
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A bibliai idézetek forrása – ha másként nem jelöltük –  

az Új fordítás (Magyar Bibliatársulat, Bp. 1990).  

Az EFO jelöléssel ellátott idézetek az Egyszerű fordításból 

származnak (World Bible Translation Center, 2012), 

 a KNB-vel jelöltek pedig a Káldi-Neovulgáta fordításból  

(Szent Jeromos, Bp. 1997) 
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