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Hamis	 tanokkal	 nem	 feltétlenül	 egy	 álkeresztény	 vallási	 közösség	 képviselőin	
keresztül,	 részletesen	 kifejtve	 találkozunk.	 Sokszor	 csak	 egy-egy	mondatot	 hal-
lunk	vagy	olvasunk,	ami	összezavar	minket.	Mivel	a	hamis	tanok	mind	ilyen	mon-
datokból	állnak	össze,	ilyesmiket	hallva	azonnal	tudhatjuk,	mivel	van	dolgunk,	de	
azt	 is,	 hogy	 van	 rájuk	bibliai	 cáfolat.	Ha	 olyan	 vallási	 közösség	 tagjától	 hallunk	
vagy	olvasunk	ilyesmit,	amelyikben	a	Szentírás	tekintélynek	számít,	hatékonyan	
érvelhetünk	minden	tanítás	végső	mércéjével,	a	Szentírással.		

Az	alábbiakban	a	gyakori	írásellenes	kijelentések	tematikus	csoportokban,	alap-
vető	 keresztény	 tanok	 öt	 pontja	 köré	 gyűjtve	 olvashatók	 (Biblia,	 Isten,	 Jézus	
Krisztus,	Szentlélek,	üdvösség).	Az	alapszöveg	az	ÚFO	(MBT	1990),	de	esetenként	
[		]-ben	fordítási	pontosítások	olvashatók.	

1.	A	Bibliáról	
Emlékeztetőül,	az	apostoli	hit	számára	az	Ó-	és	Újszövetségi	Szentírás	Isten	egyet-
len,	teljes,	örökre	szóló,	a	szent	élethez	és	az	üdvösséghez	elégséges,	korokon	át	is	
fennmaradt	üzenete.	

1.	Állítás:	„A	Biblia	szövegét	meghamisították,	ezért	helyre	kellett	állítani.”	

Máté	5:18	Mert	bizony	mondom	néktek,	hogy	amíg	az	ég	és	a	föld	el	nem	
múlik,	 egy	 ióta	 vagy	 egy	 vessző	 sem	vész	 el	 a	 törvényből,	 míg	minden	 be	
nem	teljesedik.	

1Péter	1:22	Tisztítsátok	meg	lelketeket	az	igazság	iránti	engedelmesség-
gel	képmutatás	nélküli	testvérszeretetre,	egymást	kitartóan,	tiszta	szívből	
szeressétek,	 23	mint	 akik	 nem	 romlandó,	 hanem	 romolhatatlan	 magból	
születtetek	újjá,	 Isten	élő	és	maradandó	igéje	által.	 24	 „Mert	minden	 test	
olyan,	mint	a	fű,	és	minden	dicsősége,	mint	a	mező	virága:	megszárad	a	fű,	
és	virága	elhull,	25	de	az	Úr	beszéde	megmarad	örökké”.	Ez	pedig	az	a	be-
széd,	amelyet	hirdettek	nektek.	

2.	Állítás:	„A	Szentlélek	nem	mindent	jelentett	ki	az	apostoloknak,	a	kinyilatkoz-
tatás	nem	zárult	le,	ma	is	folytatódik.”	

János	14:26	A	Pártfogó	pedig,	a	Szentlélek,	akit	az	én	nevemben	küld	az	
Atya,	ő	tanít	majd	meg	titeket	mindenre,	és	eszetekbe	juttat	mindent,	amit	
én	mondtam	nektek.	(...)	16:12	Még	sok	mindent	kellene	mondanom	nek-
tek,	de	most	nem	tudjátok	elviselni:	13	amikor	azonban	eljön	ő,	az	igazság	
Lelke,	elvezet	titeket	a	teljes	igazságra;	mert	nem	önmagától	szól,	hanem	
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azokat	mondja,	amiket	hall,	és	az	eljövendő	dolgokat	is	kijelenti	nektek.	14	
Ő	engem	fog	dicsőíteni,	mert	az	enyémből	merít,	és	azt	 jelenti	ki	nektek.	
15	Mindaz,	 ami	 az	 Atyáé,	 az	 enyém;	 ezért	mondtam,	 hogy	 az	 enyémből	
merít,	és	azt	jelenti	ki	nektek.	

3.	Állítás:	„Isten	XY-nak	új	kinyilatkoztatásokat	adott	angyalokon	keresztül	vagy	
sugallatok	révén.”	

Galata	1:8	Viszont	ha	még	mi	magunk,	vagy	egy	mennyből	való	angyal	hir-
detne	 is	nektek	evangéliumot	azon	kívül,	amit	mi	hirdetünk,	átkozott	 le-
gyen!	

1Timóteus	4:1	A	Lélek	pedig	világosan	megmondja,	hogy	az	utolsó	idők-
ben	 némelyek	 elszakadnak	 a	 hittől,	mert	megtévesztő	 lelkekre	 és	 ördögi	
tanításokra	hallgatnak.	

4.	 Állítás:	 „Jézusnak	 voltak	 titkos	 tanításai	 is,	 amelyeket	 azonban	 nem	 lehet	 az	
Újszövetségben	olvasni,	csak	XY	írásaiban.”	

János	18:19	A	főpap	pedig	tanítványai	és	tanítása	felől	kérdezte	Jézust.	20	
Jézus	 így	 válaszolt	 neki:	 Én	nyilvánosan	szóltam	 a	 világhoz:	 én	mindig	 a	
zsinagógában	 és	 a	 templomban	 tanítottam,	 ahol	 a	 zsidók	 mindannyian	
összejönnek,	titokban	nem	beszéltem	semmit.	

Efezus	3:2	Ha	ugyan	hallottatok	az	Isten	kegyelme	megbízásáról,	amelyet	
nekem	adott	a	ti	javatokra,	3	amikor	kijelentésével	ismertette	meg	velem	
a	titkot,	ahogy	előbb	röviden	megírtam.	4	Ha	elolvassátok,	megtudhatjátok	
belőle,	hogyan	értem	én	a	Krisztus	titkát,	5	amely	más	nemzedékek	idején	
nem	 vált	 ismertté	 az	 emberek	 fiai	 előtt	 úgy,	 ahogyan	 most	 kijelentette	
szent	apostolainak	és	prófétáinak	a	Lélek	által…	

1Timóteus	 3:8	 Ugyanígy	 a	 diakónusok	 is	 tiszteletre	 méltók	 legyenek,	
nem	kétszínűek,	nem	mértéktelen	borivás	rabjai,	nem	haszonlesők,	9	ha-
nem	olyanok,	akikben	megvan	a	hit	titka	tiszta	lelkiismerettel.	(…)	16	Va-
lóban	 nagy	 a	 kegyességnek	 a	 titka:	 aki	 megjelent	 testben,	 igaznak	 bizo-
nyult	 lélekben,	 megjelent	 az	 angyaloknak,	 hirdették	 a	 pogányok	 között,	
hittek	benne	a	világon,	felvitetett	dicsőségben.	

5.	 Állítás:	 „XY	 tanító	 vagy	 Z	 szervezet	 írásmagyarázatát	 és	 tanítását	 nem	 lehet	
megkérdőjelezni.”	

Apostolok	cselekedetei	17:11	Ezek	[a	zsidók]	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.	

1Korinthus	 10:15	 Úgy	 beszélek	 hozzátok,	 mint	 értelmes	 emberekhez:	
ítéljétek	meg	magatok,	amit	mondok.	

6.	 Állítás:	 „A	 Bibliát	 csak	 azok	 érthetik	 és	magyarázzák	 helyesen,	 akiknek	 erre	
különleges	kenetük	van:	XY	tanítónak	vagy	Z	szervezetnek.”	
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2Korinthus	1:21	Aki	pedig	minket	veletek	együtt	Krisztusban	[„a	Felkent-
ben”]	megerősít	és	felken,	 Isten	az.	22	Ő	pecsétjével	el	 is	 jegyzett	minket,	
és	a	Lélek	zálogát	adta	szívünkbe.	

1János	2:26	Ezt	azokról	írtam	nektek,	akik	megtévesztenek	titeket,	27	de	
bennetek	megvan	az	a	kenet	 is,	amelyet	tőle	kaptatok,	ezért	nincs	szüksé-
getek	arra,	hogy	valaki	tanítson	titeket;	sőt	amire	az	ő	kenete	tanít	meg	ti-
teket,	 az	 igaz,	 és	 nem	hazugság;	 és	ahogyan	megtanított	 titeket,	 úgy	ma-
radjatok	meg	őbenne.	

7.	Állítás:	„A	Bibliát	nem	lehet	megérteni	XY	tanító	vagy	Z	szervezet	kiadványai,	
bibliai	irodalma	nélkül.”	

2Timóteus	3:13	A	gonosz	emberek	és	ámítók	pedig	még	tovább	mennek	
a	rosszban,	tévelyegve	és	másokat	is	megtévesztve.	14	De	te	maradj	meg	
abban,	amit	tanultál,	és	amiről	megbizonyosodtál,	tudván,	kiktől	tanultad,	
15	mivel	 gyermekségedtől	 ismered	 a	 szent	 írásokat,	 amelyek	 bölccsé	 te-
hetnek	téged	az	üdvösségre	 a	Krisztus	 Jézusba	vetett	hit	 által.	 16	A	teljes	
Írás	Istentől	ihletett,	és	hasznos	a	tanításra,	a	feddésre,	a	megjobbításra,	az	
igazságban	való	nevelésre;	17	hogy	tökéletes	legyen	az	Isten	embere,	min-
den	jó	cselekedetre	felkészített.	

2Péter	 3:15	 A	mi	 Urunk	 hosszú	 tűrését	 pedig	 üdvösnek	 tartsátok,	 aho-
gyan	szeretett	testvérünk,	Pál	is	megírta	nektek	–	a	neki	adott	bölcsesség	
szerint	–	16	szinte	minden	levélben,	amikor	ezekről	szól.	Ezekben	van	né-
hány	nehezen	érthető	dolog,	 amelyeket	a	tanulatlanok	és	az	állhatatlanok	
kiforgatnak,	mint	más	írásokat	is	a	maguk	vesztére.	

2.	Istenről	
Emlékeztetőül,	 az	 apostoli	 hit	 számára	 Isten	 csak	 egy	 van,	 ugyanakkor	 három	
olyan	személyt	találunk	a	Bibliában,	aki	természeténél,	lényegénél	fogva	rendelke-
zik	 olyan	 tulajdonsággal,	 amely	 csak	 Istené	 lehet,	 illetve	 olyasmit	 tesz,	 amit	 csak	
Isten	tehet:	az	Atyát,	a	Fiút	és	a	Szentlelket.	

1.	Állítás:	„Sok	valódi	isten	létezik,	nem	csak	egy.”		

5Mózes	4:39	Tudd	meg	azért	ma,	és	szívleld	meg:	az	ÚR	az	 Isten	 fenn	a	
mennyben	és	lenn	a	földön,	nincs	más!	

Ézsaiás	43:10	Ti	vagytok	a	tanúim	-	 így	szól	az	ÚR	-,	és	szolgáim,	akiket	
kiválasztottam,	 hogy	megismerjetek,	 higgyetek	 bennem,	 és	megértsétek,	
hogy	csak	én	vagyok.	Előttem	nem	lett	isten,	és	utánam	sem	lesz.	 (…)	44:6	
Ezt	mondja	az	ÚR,	Izráel	királya	és	megváltója,	a	Seregek	URa:	Én	vagyok	
az	első	és	az	utolsó,	rajtam	kívül	nincs	isten.	(…)	46:9	Emlékezzetek	az	ős-
régi	dolgokra,	mert	én	vagyok	az	Isten,	nincs	más,	Isten	vagyok,	nincs	hoz-
zám	hasonló!	
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Galata	4:8	Amikor	pedig	még	nem	ismertétek	az	Istent,	olyan	 isteneknek	
szolgáltatok,	amelyek	lényegüket	tekintve	nem	azok.	

1Korinthus	8:4	Ami	tehát	a	bálványáldozati	hús	evését	illeti,	tudjuk,	hogy	
nincs	bálvány	a	világon,	és	hogy	Isten	sincs	más,	csak	egy.	5	Mert	ha	van-
nak	is	úgynevezett	istenek,	akár	az	égben,	akár	a	földön,	mint	ahogyan	sok	
isten	és	sok	úr	van,	6	nekünk	mégis	egyetlen	Istenünk	az	Atya,	akitől	van	a	
mindenség,	mi	is	őérte,	és	egyetlen	Urunk	a	Jézus	Krisztus,	aki	által	van	a	
mindenség,	mi	is	őáltala.	

1Timóteus	2:5	Mert	egy	az	Isten	[egy	Isten	van	–	Sz.A.],	egy	a	közbenjáró	
is	Isten	és	emberek	között,	az	ember	Krisztus	Jézus.	

Jakab	2:19	Te	hiszed,	hogy	egy	az	Isten	[egy	Isten	van	–	Sz.A.].	Jól	teszed.	
Az	ördögök	is	hiszik,	és	rettegnek.	

2.	Állítás:	„Isten	csak	egy	személy,	az	Atya,	a	Fiú	és	a	Szentlélek	csupán	az	ő	há-
rom	egymás	utáni	megjelenési	formája	vagy	alakja.”		

Máté	3:16	Amikor	pedig	Jézus	megkeresztelkedett,	azonnal	kijött	a	vízből,	
és	 íme,	megnyílt	 a	menny,	 és	 látta,	 hogy	 Isten	Lelke	 galamb	 formájában	
aláereszkedik,	és	őreá	száll.	17	És	hang	hallatszott	a	mennyből:	 „Ez	az	én	
szeretett	Fiam,	akiben	gyönyörködöm.”	(…)	26:39	[Jézus]	így	imádkozott:	
„Atyám,	ha	 lehetséges,	 távozzék	 el	 tőlem	ez	 a	pohár;	mindazáltal	ne	úgy	
legyen,	ahogyan	én	akarom,	hanem	amint	te.”	

János	5:20	Mert	az	Atya	szereti	a	Fiút,	és	mindent	megmutat	neki,	amit	ő	
tesz.	(…)	14:16	én	pedig	kérni	fogom	az	Atyát,	és	másik	Pártfogót	ad	nek-
tek,	hogy	veletek	 legyen	mindörökké:	17	az	igazság	Lelkét…	(…)	16:14	Ő	
engem	fog	dicsőíteni,	mert	az	enyémből	merít,	és	azt	jelenti	ki	nektek.	(…)	
28	Én	az	Atyától	jöttem,	és	eljöttem	a	világba;	de	most	elhagyom	a	világot,	
és	az	Atyához	megyek.	

Róma	8:26	Ugyanígy	segít	a	Lélek	 is	a	mi	erőtlenségünkön.	Mert	amiért	
imádkoznunk	 kell,	 nem	 tudjuk	úgy	 kérni,	 ahogyan	 kell,	 de	maga	a	Lélek	
esedezik	értünk	kimondhatatlan	fohászkodásokkal.	

3.	Állítás:	„Isten	egykor	ember	volt,	és	az	ember	is	istenné	válhat.”		

Zsoltárok	90:2	Mielőtt	hegyek	születtek,	mielőtt	a	föld	és	a	világ	létrejött,	
öröktől	fogva	mindörökké	vagy	te,	ó	Isten!	93:2	Szilárdan	áll	trónod	ősidők	
óta,	öröktől	fogva	vagy	te.	

Júdás	25	Az	egyedül	üdvözítő	Istennek	a	mi	Urunk	Jézus	Krisztus	által:	di-
csőség,	fenség,	erő	és	hatalom	öröktől	fogva,	most	és	mindörökké.	Ámen.	

4Mózes	 23:19	 Nem	 ember	 az	 Isten,	 hogy	 hazudnék,	 nem	 embernek	 fia,	
hogy	bármit	megbánna.	
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1Mózes	3:4	De	a	kígyó	ezt	mondta	az	asszonynak:	Dehogy	haltok	meg!	5	
Hanem	 jól	 tudja	 Isten,	 hogy	 ha	 esztek	 belőle,	 megnyílik	 a	 szemetek,	 és	
olyanok	lesztek,	mint	az	Isten:	tudni	fogjátok,	mi	a	jó,	és	mi	a	rossz.	

2Thesszalonika	 2:3	 Senki	 semmiféle	 módon	 ne	 vezessen	 félre	 titeket.	
Mert	az	Úr	napját	megelőzi	a	hittől	való	elszakadás,	amikor	megjelenik	a	
törvénytipró,	a	kárhozat	fia.	4	Ez	majd	ellene	támad,	és	fölébe	emeli	magát	
mindennek,	amit	 istennek	vagy	szentnek	mondanak,	úgyhogy	beül	az	 Is-
ten	templomába	is,	azt	állítva	magáról,	hogy	ő	isten.	

3.	Jézus	Krisztusról	
Emlékeztetőül,	 az	 apostoli	 hit	 számára	 Jézus	 a	Krisztus,	 a	 zsidóságnak	megígért,	
eljött	és	visszavárt	Messiás.	Jézusban	a	Háromság	második	személye,	Isten	a	Fiú	lett	
emberré,	ezért	egyszerre	valóságos	Isten	és	valóságos	ember.	Ő	az	egyetlen	közben-
járó	Isten	és	ember	között.	

1.	Állítás:	„Nem	is	létezett	ígéret	arra	nézve,	hogy	Isten	emberré	lesz.”	

Ézsaiás	40:3	Egy	hang	kiált:	Építsetek	utat	a	pusztában	az	ÚRnak!	Készít-
setek	 egyenes	 utat	 a	 kietlenben	 Istenünknek!	 4	 Emelkedjék	 föl	 minden	
völgy,	süllyedjen	le	minden	hegy	és	halom,	legyen	az	egyenetlen	egyenes-
sé	és	a	dombvidék	síksággá!	5	Mert	megjelenik	az	ÚR	dicsősége,	látni	fogja	
minden	ember	egyaránt.	–	Az	ÚR	maga	mondja	ezt.	

Máté	3:3	Mert	[Keresztelő	János]	volt	az,	akiről	Ézsaiás	így	prófé-
tált:	„Kiáltó	hangja	szól	a	pusztában:	Készítsétek	az	Úr	útját,	tegyé-
tek	egyenessé	ösvényeit!”	

Malakiás	3:1	Én	majd	elküldöm	követemet,	aki	egyengeti	előttem	az	utat.	
Hamar	 eljön	 templomába	 az	ÚR,	 aki	 után	 vágyódtok,	 a	 szövetség	 követe,	
akit	kívántok.	Jön	már!	–	mondja	a	Seregek	URa.	

Máté	11:10	[Jézus	Jánosról:]	Ő	az,	akiről	meg	van	írva:	Íme,	én	el-
küldöm	előtted	követemet,	aki	elkészíti	előtted	az	utat.	

Lukács	1:35	Az	angyal	így	válaszolt	neki:	A	Szentlélek	száll	reád,	és	a	Ma-
gasságos	ereje	árnyékoz	be	téged,	ezért	a	születendőt	is	Szentnek	nevezik	
majd,	Isten	Fiának.1	(…)	41	Amikor	Erzsébet	meghallotta	Mária	köszönté-
sét,	megmozdult	a	magzat	a	méhében.	Megtelt	Erzsébet	Szentlélekkel,	42	
és	hangos	szóval	kiáltotta:	Áldott	vagy	te	az	asszonyok	között,	és	áldott	a	
te	méhed	gyümölcse!	43	Hogyan	is	lehetséges	ez,	hogy	az	én	Uram2	anyja	

																																																								
1 Sajátos héber nyelvi jelenség, hogy „az Isten Fia” kifejezés azt jelenti: „Aki Isten”, „az Ember Fia” = 
„Aki Ember”, „az engedetlenség fiai” = „az engedetlenek” stb. 
2  A zsidók csak Istenüket nevezték Uruknak (Adonai). Jézus „Úr”-nak nevezni annyi, mint Istennek 
tartani (vö. Jn 20:28), ami csak a Lélek hatására lehetséges (1Kor 12:3). 
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jön	el	énhozzám?	(…)	67	[Keresztelő	János]	apja,	Zakariás,	megtelt	Szent-
lélekkel,	és	így	prófétált:	68	Áldott	az	Úr,	Izráel	Istene,	hogy	meglátogatta	
népét,	 és	 váltságot	 szerzett	 neki.	 69	 Erős	 üdvözítőt	 támasztott	 nekünk	
szolgájának,	Dávidnak	házából,	70	ahogyan	kijelentette	azt	szent	prófétái	
által	örök	időktől	fogva	(…)	76	Te	pedig,	kisgyermek,	a	Magasságos	prófé-
tája	leszel,	mert	az	Úr	előtt	jársz,	hogy	előkészítsd	az	ő	útjait…	

1Korinthus	12:3	Ezért	tudtotokra	adom,	hogy	senki	sem	mondja:	„Jézus	
átkozott”,	 aki	 Isten	 Lelke	 által	 szól;	 és	 senki	 sem	mondhatja:	 „Jézus	 Úr”,	
csakis	a	Szentlélek	által.	

2.	Állítás:	„Isten	nem	lett	emberré.”		

János	1:1	Kezdetben	volt	az	Ige,	és	az	Ige	Istennél	volt,	és	Isten	volt	az	Ige.	
(…)	14	Az	Ige	testté	lett,	közöttünk	lakott	[sátorozott	–	Sz.A.],	és	láttuk	az	ő	
dicsőségét,	mint	az	Atya	egyszülöttjének	dicsőségét,	telve	kegyelemmel	és	
igazsággal.	 (…)	18	 Istent	 soha	 senki	 sem	 látta:	az	egyszülött	Isten,	 aki	 az	
Atya	kebelén	van,	az	jelentette	ki	őt.	

2Péter	1:16	Mert	nem	kitalált	meséket	követve	ismertettük	meg	veletek	a	
mi	Urunk	Jézus	Krisztus	hatalmát	és	megjelenését,	hanem	úgy,	hogy	szem-
tanúi	voltunk	isteni	fenségének.	

Filippi	2:5	Az	az	indulat	 legyen	bennetek,	ami	Krisztus	Jézusban	is	meg-
volt:	6	mert	ő	Isten	formájában	lévén	 nem	 tekintette	 zsákmánynak,	hogy	
egyenlő	Istennel,	7	hanem	megüresítette	önmagát,	szolgai	 formát	vett	 fel,	
emberekhez	 hasonlóvá	 lett,	 és	 magatartásában	 is	 embernek	 bizonyult;	 8	
megalázta	magát,	és	engedelmeskedett	mindhalálig,	mégpedig	a	kereszt-
halálig.	

3.	Állítás:	„Jézus	sem	tartotta	magát	Istennek.”	

János	5:17	Jézus	így	szólt	hozzájuk:	Az	én	Atyám	mind	ez	ideig	munkálko-
dik,	én	is	munkálkodom.	18	Ezért	azután	a	zsidók	még	inkább	meg	akar-
ták	ölni,	mert	nemcsak	megtörte	a	szombatot,	hanem	saját	Atyjának	is	ne-
vezte	Istent,	és	így	egyenlővé	tette	magát	az	Istennel.3	(…)	10:27	Az	én	 ju-
haim	hallgatnak	a	hangomra,	és	én	ismerem	őket,	ők	pedig	követnek	en-
gem.	 28	 Én	 örök	 életet	 adok	 nekik,	 és	 nem	 vesznek	 el	 soha,	mert	 senki	
sem	ragadhatja	ki	őket	az	én	kezemből.	29	Az	én	Atyám,	 aki	nekem	adta	
őket,	mindennél	nagyobb,	és	senki	sem	ragadhatja	ki	őket	az	Atya	kezéből.	
30	Én	és	az	Atya	egy	vagyunk.	31	Ekkor	újra	köveket	vittek	oda	a	zsidók,	
hogy	megkövezzék.	32	Jézus	megszólalt,	és	ezt	mondta	nekik:	Sok	jó	csele-

																																																								
3 A zsidóság mint nép „Isten fiának” (Hós 11:1) tarthatta magát, de egy zsidó sem nevezhette Istent a 
saját apjának, mert Istentől csak Isten születhet. Jézusban „a Fiú” lett emberré. A keresztények „is-
tenfiúsága” más, mert embernek született teremtmények lelki újjászületéséről, örökbefogadásról szól: 
mi csak kegyelemből válhatunk ahhoz hasonlóvá, ami a Fiú természeténél fogva (2Pt 1:4, Fil 3:20-21, 
1Jn 3:2 stb.). 
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kedetet	vittem	véghez	előttetek	az	én	Atyám	nevében:	ezek	közül	melyik	
cselekedetem	miatt	 köveztek	meg	 engem?	33	A	 zsidók	 így	 feleltek	neki:	
Nem	jó	cselekedetért	kövezünk	meg	téged,	hanem	káromlásért,	és	azért,	
hogy	 te	 ember	 létedre	 Istenné	 teszed	magadat.	 (…)	 14:8	 Fülöp	 így	 szólt	
hozzá:	Uram,	mutasd	meg	nekünk	az	Atyát,	és	az	elég	nekünk!	9	Jézus	erre	
ezt	mondta:	Annyi	ideje	veletek	vagyok,	és	nem	ismertél	meg	engem,	Fü-
löp?	Aki	engem	lát,	látja	az	Atyát.	

4.	Állítás:	„Isten	csak	látszólag	lett	emberré,	nem	valóságosan.”	

1János	1:1	Ami	kezdettől	 fogva	volt,	amit	hallottunk,	amit	a	szemünkkel	
láttunk,	amit	szemléltünk	és	amit	a	kezünkkel	tapintottunk:	az	élet	 Igéjét	
hirdetjük	 nektek.	 (SzIT)	 4:2	 Az	 Istentől	 származó	 lelket	 erről	 ismeritek	
fel:	minden	lélek,	amely	megvallja,	hogy	Jézus	Krisztus	testben	jött	el,	az	Is-
tentől	van.	(ÚFO)	

1Korinthus	15:3	Mert	én	elsősorban	azt	adtam	át	nektek,	amit	én	magam	
is	kaptam;	hogy	tudniillik	Krisztus	meghalt	a	mi	bűneinkért	az	Írások	sze-
rint.	4	Eltemették,	és	–	ugyancsak	az	Írások	szerint	–	feltámadt	a	harmadik	
napon…	

Lukács	 24:36	 Míg	 ezekről	 beszélgettek,	 [Jézus]	 egyszer	 csak	 megjelent	
köztük	 és	 köszöntötte	 őket:	 „Békesség	 nektek!”	 37	 Ijedtükben	 és	 félel-
mükben	azt	vélték,	hogy	szellemet	látnak.	38	De	ő	így	szólt	hozzájuk:	„Mi-
ért	 ijedtetek	meg,	 s	miért	 támad	kétely	 szívetekben?	39	Nézzétek	meg	a	
kezem	és	a	lábam!	Én	vagyok.	Tapogassatok	meg	és	lássatok!	A	szellemnek	
nincs	húsa	és	csontja,	de	mint	látjátok,	nekem	van.”	

1Timóteus	3,16	Valóban	nagy	a	kegyességnek	a	titka:	aki	megjelent	test-
ben,	 igaznak	 bizonyult	 lélekben,	 megjelent	 az	 angyaloknak,	 hirdették	 a	
pogányok	között,	hittek	benne	a	világon,	felvitetett	dicsőségben.	

5.	Állítás:	„Jézusban	csak	egy	teremtmény,	például	egy	angyal	lett	emberré.”	

János	1:1	Kezdetben	volt	az	Ige,	és	az	Ige	Istennél	volt,	és	Isten	volt	az	Ige.	
2	Ő	kezdetben	az	Istennél	volt.	3	Minden	általa	lett,	és	nélküle	semmi	sem	
lett,	ami	létrejött.	 (…)	18	 Istent	 soha	 senki	 sem	 látta:	az	egyszülött	Isten,	
aki	az	Atya	kebelén	van,	az	jelentette	ki	őt.	

Filippi	2:5	Az	az	indulat	 legyen	bennetek,	ami	Krisztus	Jézusban	is	meg-
volt:	6	mert	ő	 Isten	formájában	lévén	nem	tekintette	zsákmánynak,	hogy	
egyenlő	Istennel…	

Kolossé	1:15	Ő	a	láthatatlan	Isten	képe,	[az	egész	teremtés	elsőszülötte	v.	
az	elsőszülött	az	egész	teremtés	fölött	–	Sz.A.]	16	Mert	benne	teremtetett	
minden	a	mennyen	és	a	földön,	a	láthatók	és	a	láthatatlanok,	akár	trónu-
sok,	akár	uralmak,	akár	fejedelemségek,	akár	hatalmasságok:	minden	álta-
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la	és	reá	nézve	teremtetett.	17	Ő	előbb	volt	mindennél,	 és	minden	őbenne	
áll	fenn.	(…)	2:9	Mert	benne	lakik	az	istenség	egész	teljessége	testileg…	

Zsidókhoz	 1:3	 Ő	 Isten	 dicsőségének	 a	 kisugárzása	 és	 lényének	 képmása,	
aki	 hatalmas	 szavával	hordozza	a	mindenséget,	 aki	miután	minket	 bűne-
inktől	megtisztított,	a	mennyei	Felség	jobbjára	ült.	4	Annyival	feljebbvaló	
az	angyaloknál,	amennyivel	különb	nevet	örökölt	náluk.	(…)	6	Amikor	pe-
dig	bevezeti	az	elsőszülöttet	a	világba,	 ismét	 így	szól:	 „Imádja	őt	az	Isten	
minden	angyala!”	 7	És	 az	 angyalokról	ugyan	ezt	mondja:	 „Angyalait	 sze-
lekké	teszi,	és	szolgáit	tűz	lángjává”,	8	de	a	Fiúról	így	szól:	„A	te	trónusod	
örökké	megáll,	ó	Isten,	és	királyi	pálcád	az	igazság	pálcája.	

Titusz	2:13	mivel	várjuk	a	mi	boldog	reménységünket,	a	mi	nagy	Istenünk	
és	üdvözítőnk,	Jézus	Krisztus	dicsőségének	megjelenését…	

2Péter	1:1	Simon	Péter	(…)	mindazoknak,	akik	velünk	együtt	ugyanabban	
a	drága	hitben	részesültek	Istenünk	és	Üdvözítőnk,	Jézus	Krisztus	 igazsága	
által	(…)	16	Mert	nem	kitalált	meséket	követve	ismertettük	meg	veletek	a	
mi	Urunk	Jézus	Krisztus	hatalmát	és	megjelenését,	hanem	úgy,	hogy	szem-
tanúi	voltunk	isteni	fenségének.	

1János	 5:20	De	 tudjuk,	 hogy	 eljött	 az	 Isten	 Fia,	 és	 képességet	 adott	 ne-
künk	arra,	hogy	 felismerjük	az	 Igazat;	 és	ezért	vagyunk	az	 Igazban,	az	ő	
Fiában,	a	Jézus	Krisztusban.	Ő	az	igaz	Isten	és	az	örök	élet.	

Róma	9:5	akiké	az	ősatyák,	és	akik	közül	származik	a	Krisztus	test	szerint,	
aki	Isten	mindenek	felett:	áldott	legyen	mindörökké.	Ámen.	

6.	Állítás:	„Isten	Fia	nem	létezett,	amíg	Jézus	meg	nem	született.”	

Példabeszédek	30:4	Ki	ment	fel	az	égbe,	és	ki	szállott	le	onnan?	Ki	szedte	
össze	markába	a	szelet,	ki	kötötte	köntösébe	a	vizet?	Ki	határozta	meg	az	
egész	föld	határát?	Talán	tudod,	hogy	mi	a	neve,	vagy	mi	a	fiának	a	neve?	

János	1:1	Kezdetben	volt	az	Ige,	és	az	Ige	Istennél	volt,	és	Isten	volt	az	Ige.	
(…)	14	Az	Ige	testté	 lett,	közöttünk	lakott,	és	láttuk	az	ő	dicsőségét,	mint	
az	 Atya	 egyszülöttjének	 dicsőségét,	 telve	 kegyelemmel	 és	 igazsággal.	 15	
János	 bizonyságot	 tett	 róla,	 és	 azt	 hirdette:	 „Ő	 volt	 az,	 akiről	megmond-
tam:	Aki	utánam	jön,	megelőz	engem,	mert	előbb	volt,	mint	én.”	3:12	Ha	a	
földi	dolgokról	szóltam	nektek,	és	nem	hisztek,	akkor	hogyan	fogtok	hinni,	
ha	majd	a	mennyeiekről	szólok	nektek?	13	Mert	nem	ment	fel	a	mennybe	
senki,	csak	az,	aki	a	mennyből	szállt	le,	az	Emberfia.	(…)	6:62	Hát	ha	majd	
meglátjátok	az	Emberfiát	felmenni	oda,	ahol	előzőleg	volt?	(…)	8:23	Ő	így	
folytatta:	Ti	 lentről	származtok,	én	pedig	 fentről	származom;	 ti	e	világból	
származtok,	 én	 nem	 e	 világból	 származom.	 (…)	 8:57	 A	 zsidók	 erre	 ezt	
mondták	neki:	Ötvenéves	sem	vagy,	és	láttad	Ábrahámot?	58	Jézus	így	fe-
lelt	nekik:	Bizony,	bizony,	mondom	néktek,	mielőtt	Ábrahám	lett	volna:	én	
vagyok.	13:3	Jézus	jól	tudva,	hogy	az	Atya	mindent	kezébe	adott,	és	hogy	
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az	Istentől	jött,	és	az	Istenhez	megy	(…)	16:28	Én	az	Atyától	jöttem,	és	el-
jöttem	a	világba;	de	most	elhagyom	a	világot,	és	az	Atyához	megyek.	(…)		
17:4	 Én	 megdicsőítettelek	 téged	 a	 földön	 azzal,	 hogy	 elvégeztem	 azt	 a	
munkát,	amelyet	rám	bíztál,	hogy	elvégezzem:	5	és	most	te	dicsőíts	meg,	
Atyám,	önmagadnál	azzal	a	dicsőséggel,	amely	már	akkor	az	enyém	volt	te-
nálad,	mielőtt	még	a	világ	lett.	

Filippi	2:6	…mert	ő	Isten	formájában	lévén	nem	tekintette	zsákmánynak,	
hogy	 egyenlő	 Istennel,	 7	 hanem	 megüresítette	 önmagát,	 szolgai	 formát	
vett	fel,	emberekhez	hasonlóvá	lett,	és	magatartásában	is	embernek	bizo-
nyult…	

1János	1:2	Mert	megjelent	az	élet,	mi	pedig	láttuk,	és	bizonyságot	teszünk	
róla,	és	ezért	hirdetjük	nektek	 is	az	örök	életet,	amely	azelőtt	az	Atyánál	
volt,	most	pedig	megjelent	nekünk.	

7.	Állítás:	„Jézus	nem	a	Messiás,	és	ő	sem	tartotta	magát	annak.”	

Lukács	4:17	Odanyújtották	neki	Ézsaiás	próféta	könyvét,	ő	pedig	kinyitot-
ta	a	könyvet,	és	megkereste	azt	a	helyet,	ahol	ez	van	megírva:	18	„Az	ÚR	
Lelke	 van	 énrajtam,	mivel	 felkent	 engem,	 hogy	 evangéliumot	 hirdessek	 a	
szegényeknek;	 azért	küldött	 el,	 hogy	a	 szabadulást	hirdessem	a	 foglyok-
nak,	 és	 a	 vakoknak	 szemük	 megnyílását;	 hogy	 szabadon	 bocsássam	 a	
megkínzottakat,	19	és	hirdessem	az	Úr	kedves	esztendejét.”	20	Ekkor	ösz-
szegöngyölítve	 a	 könyvtekercset,	 átadta	 a	 szolgának,	 és	 leült.	A	 zsinagó-
gában	mindenkinek	a	szeme	rajta	függött;	21	ő	pedig	szólni	kezdett	hoz-
zájuk:	„Ma	teljesedett	be	ez	az	írás	fületek	hallatára.”	

János	4:25	Az	asszony	így	felelt:	„Tudom,	hogy	eljön	a	Messiás,	akit	Krisz-
tusnak	neveznek,	és	amikor	eljön,	kijelent	nekünk	mindent.”	26	Jézus	ezt	
mondta	neki:	 „Én	vagyok	az,	 aki	veled	beszélek.”	 (…)	10:24	Ekkor	körül-
vették	a	zsidók,	és	így	szóltak	hozzá:	„Meddig	tartasz	még	bizonytalanság-
ban	bennünket?	Ha	te	vagy	a	Krisztus,	mondd	meg	nekünk	nyíltan!”	25	Jé-
zus	így	válaszolt	nekik:	„Megmondtam	nektek,	de	nem	hisztek…	

Apostolok	cselekedetei	2:36	Tudja	meg	tehát	Izráel	egész	háza	teljes	bi-
zonyossággal,	hogy	Úrrá	és	Krisztussá	tette	őt	az	Isten:	azt	a	Jézust,	akit	ti	
keresztre	feszítettetek.”	

1János	2:22	Ki	a	hazug,	ha	nem	az,	aki	tagadja,	hogy	Jézus	a	Krisztus?	Ez	
az	antikrisztus,	mert	tagadja	az	Atyát	és	a	Fiút.		(…)	5:1	Aki	hiszi,	hogy	Jé-
zus	a	Krisztus,	Istentől	született...	

8.	Állítás:	„Jézus	nem	az	egyetlen	üdvözítő,	csak	egy	a	sok	közül.”		

János	14:6	Jézus	így	válaszolt:	Én	vagyok	az	út,	az	igazság	és	az	élet;	senki	
sem	mehet	az	Atyához,	csakis	énáltalam.	
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Apostolok	 cselekedetei	 4:12	…és	nincsen	üdvösség	 senki	másban,	mert	
nem	 is	 adatott	 az	 embereknek	az	 ég	 alatt	más	név,	 amely	 által	üdvözül-
hetnénk.	

9.	Állítás:	„Krisztus	helyett	vagy	mellett	angyalok	vagy	erre	felhatalmazott	embe-
rek	közbenjárhatnak	Isten	és	ember	között.”		

1Timóteus	2:5	Mert	egy	az	Isten,	egy	a	közbenjáró	[egy	közbenjáró	van	–	
Sz.A.]	 is	 Isten	és	emberek	között,	az	ember	Krisztus	Jézus,	6	aki	váltságul	
adta	önmagát	mindenkiért	tanúbizonyságként	a	maga	idejében.	

Zsidókhoz	 9:15	 Így	 tehát	 új	 szövetség	 közbenjárója	 lett	 Krisztus,	 mert	
meghalt	az	első	szövetség	alatt	elkövetett	bűnök	váltságáért,	hogy	az	elhí-
vottak	elnyerjék	az	örökkévaló	örökség	ígéretét.	

Róma	8:34	Ki	ítél	el?	Krisztus	Jézus,	aki	meghalt,	sőt	fel	is	támadt,	és	az	Is-
ten	jobbján	közbenjár	értünk?	(SzIT)		

10.	Állítás:	„Ki	lehet	számítani	Jézus	visszatérésének	időpontját.”	

Máté	 24:36	Azt	 a	napot	és	órát	 azonban	nem	tudja	senki,	 az	 ég	angyalai	
sem,	a	Fiú	sem,	csak	az	Atya.	

Apostolok	cselekedetei	1:7	[Jézus]	Így	válaszolt:	Nem	a	ti	dolgotok,	hogy	
olyan	időkről	és	alkalmakról	[időpontokról	–	Sz.A.]	tudjatok,	amelyeket	az	
Atya	a	maga	hatalmába	helyezett.	

11.	Állítás:	„Jézus	bármikor	visszajöhet,	minden	előjel	nélkül.”	

1Thesszalonika	4:15	Azt	pedig	az	Úr	igéjével	mondjuk	nektek,	hogy	mi,	
akik	élünk,	 és	megmaradunk	az	Úr	eljöveteléig,	nem	fogjuk	megelőzni	az	
elhunytakat.	16	Mert	amint	felhangzik	a	riadó	hangja,	a	főangyal	szava	és	
az	Isten	harsonája,	maga	az	Úr	fog	alászállni	a	mennyből,	és	először	feltá-
madnak	 a	Krisztusban	 elhunytak,	 17	 azután	mi,	 akik	 élünk,	 és	megmara-
dunk,	velük	együtt	elragadtatunk	felhőkön	az	Úr	fogadására	a	levegőbe,	és	
így	mindenkor	az	Úrral	leszünk.	

2Thesszalonika	2:1	Van	még	egy	kérésünk:	Urunk,	Jézus	Krisztus	eljöve-
telét	és	vele	való	egyesülésünket	illetően	ne	veszítsétek	el	rögtön	józansá-
gotokat,	2	és	sem	lelki	kinyilatkoztatás,	sem	állítólag	tőlünk	eredő	mondás	
vagy	levél	ne	 ijesszen	meg	benneteket,	mintha	az	Úr	napja	már	küszöbön	
állna.	3	Semmiképpen	meg	ne	tévesszen	valaki	titeket,	hiszen	előbb	be	kell	
következnie	az	elpártolásnak,	és	meg	kell	mutatkoznia	a	bűn	emberének,	a	
kárhozat	 fiának,	az	ellenségnek,	 4	 aki	mindenek	 fölé	 emelkedik,	 amit	 Is-
tennek	és	szentnek	neveznek.	Sőt,	Isten	templomában	foglal	majd	helyet,	
és	 istennek	 akar	 látszani.	 5	Nem	emlékeztek,	 hogy	minderről	 beszéltem	
nektek,	még	amikor	nálatok	voltam?	6	Tudjátok	azt	is,	mi	késlelteti	föllé-
pésének	idejét.	A	gonoszság	titka	már	munkálkodik,	7	csak	annak	kell	még	
az	útból	eltűnnie,	ami	még	késlelteti.	8	Akkor	majd	megjelenik	a	gonosz,	de	
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Urunk	Jézus	elsöpri	szája	leheletével,	és	megsemmisíti	jövetelének	tündök-
lésével.	(SzIT)	

12.	Állítás:	„Nem	személyesen	jön	vissza,	hanem	valaki	másként.”	

Apostolok	cselekedetei	1:9	Miután	ezt	mondta,	szemük	láttára	felemel-
tetett,	és	 felhő	takarta	el	őt	a	szemük	elől.	10	Amint	távozása	közben	fe-
szülten	néztek	az	ég	felé,	 íme,	két	férfi	állt	meg	mellettük	fehér	ruhában,	
11	és	ezt	mondta:	„Galileai	férfiak,	miért	álltok	itt	az	ég	felé	nézve?	Ez	a	Jé-
zus,	 aki	 felvitetett	 tőletek	 a	mennybe,	úgy	 jön	el,	ahogyan	 láttátok	őt	 fel-
menni	a	mennybe.”	

13.	Állítás:	„Láthatatlanul	jelen	van,	és	nem	jön	vissza	láthatóan.”		

Máté	28:19	Menjetek	el	 tehát,	 tegyetek	 tanítvánnyá	minden	népet,	meg-
keresztelve	őket	az	Atyának,	a	Fiúnak	és	a	Szentléleknek	nevében,	20	ta-
nítva	 őket,	 hogy	 megtartsák	 mindazt,	 amit	 én	 parancsoltam	 nektek;	 és	
íme,	én	veletek	vagyok	minden	napon	a	világ	végezetéig.	

Márk	16:19	Az	Úr	Jézus	pedig	miután	ezeket	mondta	nekik,	felemeltetett	a	
mennybe,	 és	 az	 Isten	 jobbjára	 ült.	 20	 Azok	 pedig	 elmentek,	 hirdették	 az	
igét	mindenütt,	 az	Úr	pedig	együtt	munkálkodott	velük,	megerősítette	 az	
igehirdetést	a	nyomában	járó	jelekkel.	(ue.	Zsid	2:4)	

Apostolok	 cselekedetei	 1:11	 [Két	 angyal]	 ezt	mondta:	 „Galileai	 férfiak,	
miért	álltok	itt	az	ég	felé	nézve?	Ez	a	Jézus,	aki	felvitetett	tőletek	a	menny-
be,	úgy	jön	el,	ahogyan	láttátok	őt	felmenni	a	mennybe.”	

Lukács	21:27	És	akkor	meglátják	az	Emberfiát	eljönni	a	felhőben	nagy	ha-
talommal	és	dicsőséggel.	

Jelenések	1:7	Íme,	eljön	a	felhőkön,	és	meglátja	minden	szem,	azok	is,	akik	
átszegezték,	és	siratja	őt	a	föld	minden	nemzetsége.	Úgy	van.	Ámen.	

4.	A	Szentlélekről	
Emlékeztetőül,	az	apostoli	hit	számára	a	Szentlélek	az	Isten	Lelke,	Krisztus	Lelke,	a	
Szent	Háromság	 harmadik	 személye,	 a	 próféták	 és	 az	 apostolok	 ihletője,	 a	 hívők	
lelki	átformálója.	

1.	Állítás:	„A	Szentlélek	csak	Isten	ereje,	nem	személy.”	

Máté	28:19	Menjetek	el	 tehát,	 tegyetek	 tanítvánnyá	minden	népet,	meg-
keresztelve	őket	az	Atyának,	a	Fiúnak	és	a	Szentléleknek	nevében,	20	tanít-
va	őket,	hogy	megtartsák	mindazt,	amit	én	parancsoltam	nektek…	

1Korinthus	12:11	De	mindezt	egy	és	ugyanaz	a	Lélek	munkálja,	aki	úgy	
osztja	szét	kinek-kinek	ajándékát,	amint	akarja.	
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Efezus	4:30	És	ne	szomorítsátok	meg	az	Isten	Szentlelkét,	aki	által	el	vagy-
tok	pecsételve	a	megváltás	napjára.	

1Timóteus	4:1	A	Lélek	pedig	világosan	megmondja,	hogy	az	utolsó	idők-
ben	némelyek	elszakadnak	a	hittől,	mert	megtévesztő	 lelkekre	és	ördögi	
tanításokra	hallgatnak…	

Apostolok	cselekedetei	21:11	[Agabosz	próféta]	levette	Pál	övét,	megkö-
tözte	vele	saját	kezét	és	 lábát,	és	ezt	mondta:	„Így	szól	a	Szentlélek:	Azt	a	
férfit,	akié	ez	az	öv,	így	kötözik	meg	Jeruzsálemben	a	zsidók,	és	pogányok	
kezébe	adják.”	

2.	Állítás:	„A	Szentlélek	nem	Isten,	csak	egyik	szelleme,	angyala.”		

2Korinthus	3:17	Az	Úr	pedig	a	Lélek,	és	ahol	az	Úr	Lelke,	ott	a	szabadság.	
18	Mi	pedig,	miközben	 fedetlen	arccal,	mint	 egy	 tükörben	 szemléljük	az	
Úr	dicsőségét	mindnyájan,	ugyanarra	a	képre	formálódunk	át	az	Úr	Lelke	
által	dicsőségről	dicsőségre.	

1Korinthus	 12:4	 A	 kegyelmi	 ajándékok	 között	 ugyan	 különbségek	 van-
nak,	de	a	Lélek	ugyanaz.	5	Különbségek	vannak	a	szolgálatokban	is,	de	az	
Úr	ugyanaz.	6	És	különbségek	vannak	az	 isteni	erő	megnyilvánulásaiban	
is,	de	Isten,	aki	mindezt	véghezviszi	mindenkiben,	ugyanaz.	

Róma	8:14	Akiket	pedig	Isten	Lelke	vezérel,	azok	Isten	fiai.	15	Mert	nem	a	
szolgaság	lelkét	kaptátok,	hogy	ismét	féljetek,	hanem	a	fiúság	Lelkét	kap-
tátok,	aki	által	kiáltjuk:	„Abbá,	Atya!”	16	Maga	a	Lélek	 tesz	bizonyságot	a	
mi	lelkünkkel	együtt	arról,	hogy	valóban	Isten	gyermekei	vagyunk.	

Apostolok	 cselekedetei	 5:3	 Péter	 azonban	 így	 szólt:	 „Anániás,	 miért	
szállta	meg	a	Sátán	a	szívedet,	hogy	hazudj	a	Szentléleknek,	és	félretegyél	
magadnak	a	föld	árából?	4	Ha	megmaradt	volna,	nem	neked	maradt	vol-
na-e	meg,	és	miután	eladtad,	nem	te	rendelkeztél-e	az	árával?	Mi	indította	
szívedet	 ilyen	cselekedetre?	Nem	embereknek	hazudtál,	 hanem	az	Isten-
nek.”	(…)	16:6	Azután	átmentek	Frígia	és	Galácia	földjén,	mivel	a	Szentlé-
lek	nem	engedte	nekik,	hogy	hirdessék	az	 igét	Ázsiában.	7	Amikor	Mízia	
felé	mentek,	Bitíniába	próbáltak	eljutni,	de	Jézus	Lelke	nem	engedte	őket.	
(…)	9	Egy	éjjel	látomás	jelent	meg	Pálnak:	egy	macedón	férfi	állt	előtte,	és	
ezekkel	a	szavakkal	kérlelte	őt:	„Jöjj	át	Macedóniába,	légy	segítségünkre!”	
10	 A	 látomás	 után	 nyomban	 igyekeztünk	 elmenni	 Macedóniába,	 mert	
megértettük:	oda	hívott	minket	az	Isten,	hogy	hirdessük	nekik	az	evangé-
liumot.	

3.	Állítás:	„A	Szentlélek	nem	a	Háromság	része.”	

Máté	28:18	Jézus	hozzájuk	lépett,	és	így	szólt:	„Nekem	adatott	minden	ha-
talom	 mennyen	 és	 földön.	 19	 Menjetek	 el	 tehát,	 tegyetek	 tanítvánnyá	
minden	népet,	megkeresztelve	őket	az	Atyának,	a	Fiúnak	és	a	Szentlélek-
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nek	nevében,	20	tanítva	őket,	hogy	megtartsák	mindazt,	amit	én	parancsol-
tam	nektek;	és	íme,	én	veletek	vagyok	minden	napon	a	világ	végezetéig.”	

2Korinthus	13:13	Az	Úr	 Jézus	Krisztus	kegyelme,	az	 Isten	 szeretete	és	a	
Szentlélek	közössége	legyen	mindnyájatokkal!	

Róma	8:9	Ti	azonban	nem	test	szerint	éltek,	hanem	Lélek	szerint,	ha	Isten	
Lelke	lakik	bennetek.	De	akiben	nincs	a	Krisztus	Lelke,	az	nem	az	övé.	

Efezus	1:17	…és	kérem,	hogy	a	mi	Urunk	Jézus	Krisztus	Istene,	a	dicsőség	
Atyja	adja	meg	nektek	a	bölcsesség	és	a	kinyilatkoztatás	Lelkét,	hogy	meg-
ismerjétek	őt…	

5.	Az	üdvösségről	
Emlékeztetőül,	az	apostoli	hit	számára	az	üdvösség	megmenekülés	Isten	jogos	íté-
letétől,	illetve	megszabadulás	a	bűn,	a	Vádló	és	a	halál	rabságából;	a	bűnök	bocsá-
nata	 Jézus	 Krisztus	 engesztelő	 áldozata,	 halála	 és	 feltámadása	 alapján	 Isten	 ke-
gyelméből	adatik,	hit	által	elfogadható;	a	valódi	hitet	a	megváltozott	élet	igazolja;	
aki	az	Üdvözítőben	bízik,	annak	üdvössége	van:	az	Üdvözítő	visszatérésekor	pedig	
egész	lénye	megdicsőül,	amiképpen	az	egész	teremtett	világ	is	megújul.	

1.	Állítás:	„Ami	a	kereszten	Jézussal	történt,	nem	Istennel	történt.”	

Ézsaiás	 44:6	 Ezt	mondja	 az	 ÚR,	 Izráel	 királya	 és	megváltója,	 a	 Seregek	
URa:	Én	vagyok	az	első	és	az	utolsó,	rajtam	kívül	nincs	isten.	

Jelenések	1:8	Én	vagyok	az	Alfa	és	az	Ómega	így	szól	az	Úr	Isten,	
aki	van,	és	aki	volt,	és	aki	eljövendő:	a	Mindenható.	(…)	17	Amikor	
megláttam	[Krisztust],	lába	elé	estem,	mint	egy	halott,	ő	rám	tette	
jobbját,	és	így	szólt:	„Ne	félj,	én	vagyok	az	első	és	az	utolsó	18	és	az	
élő:	halott	voltam,	de	íme,	élek	örökkön-örökké,	és	nálam	vannak	a	
halál	és	a	pokol	kulcsai.	(…)	2:8	A	szmirnai	gyülekezet	angyalának	
írd	meg:	ezt	mondja	az	első	és	az	utolsó,	aki	halott	volt,	és	életre	kelt	
(…)	 22:13	 Én	 vagyok	 az	 Alfa	 és	 az	 Ómega,	az	első	 és	az	utolsó,	 a	
kezdet	és	a	vég.	

Apostolok	 cselekedetei	 20:28	Viseljetek	 gondot	 tehát	magatokra	 és	 az	
egész	nyájra,	amelynek	őrizőivé	tett	titeket	a	Szentlélek,	hogy	legeltessé-
tek	az	Isten	egyházát,	amelyet	tulajdon	vérével	szerzett.	

2.	Állítás:	„Jézus	nem	halt	meg	a	kereszten.”		

János	 19:7	A	 zsidók	 így	válaszoltak	neki:	 „Nekünk	 törvényünk	van,	 és	 a	
törvény	szerint	meg	kell	halnia,	mert	Isten	Fiává	tette	magát.”	(…)	30	Miu-
tán	Jézus	elfogadta	az	ecetet,	ezt	mondta:	„Elvégeztetett!”	És	fejét	lehajtva,	
kilehelte	lelkét.	31	Mivel	péntek	volt,	a	zsidók	nem	akarták,	hogy	a	testek	
szombaton	a	kereszten	maradjanak;	az	a	szombat	ugyanis	nagy	nap	volt.	
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Arra	kérték	tehát	Pilátust,	hogy	törjék	el	a	lábszárcsontjukat,	és	vegyék	le	
őket.	32	Ezért	odamentek	a	katonák,	és	eltörték	az	egyik,	majd	a	másik	ve-
le	 együtt	megfeszített	 ember	 lábszárcsontját.	 33	 Amikor	 pedig	 Jézushoz	
értek,	mivel	látták,	hogy	már	halott,	az	ő	lábszárcsontját	nem	törték	el,	34	
hanem	 az	 egyik	 katona	 lándzsával	átszúrta	az	oldalát,	 amelyből	 azonnal	
vér	és	víz	jött	ki.	35	Aki	pedig	látta	ezt,	az	tesz	róla	bizonyságot,	és	az	ő	bi-
zonyságtétele	 igaz,	és	ő	tudja,	hogy	 igazat	mond,	hogy	ti	 is	higgyetek.	36	
Ezek	pedig	azért	történtek,	hogy	beteljesedjék	az	Írás:	„Csontja	ne	töressék	
meg.”	37	Viszont	az	Írásnak	egy	másik	helye	így	szól:	„Néznek	majd	arra,	
akit	átszúrtak.”	

Márk	15:37	 Jézus	azonban	hangosan	 felkiáltva	kilehelte	lelkét.	 (...)	43	el-
jött	arimátiai	József,	a	nagytanács	tekintélyes	tagja,	aki	maga	is	várta	az	Is-
ten	országát;	bátran	bement	Pilátushoz,	és	elkérte	Jézus	testét.	44	Pilátus	
csodálkozott	 azon,	 hogy	már	meghalt,	 ezért	hívatta	 a	 századost,	 és	meg-
kérdezte	tőle,	hogy	meghalt-e	már.	45	Amikor	ezt	megtudta	a	századostól,	
kiadatta	a	holttestet	Józsefnek.	46	Ő	pedig	gyolcsot	vásárolt,	levette	őt,	be-
göngyölte	 a	 gyolcsba,	 elhelyezte	 egy	 sziklába	 vágott	 sírboltba,	 és	 követ	
hengerített	a	sírbolt	bejárata	elé.		

1Korinthus	 15:1	 Eszetekbe	 juttatom,	 testvéreim,	az	evangéliumot,	ame-
lyet	hirdettem	nektek,	amelyet	be	is	fogadtatok,	amelyben	meg	is	maradta-
tok.	 2	 Általa	 üdvözültök	 is,	 ha	 megtartjátok	 úgy,	 ahogy	 én	 hirdettem	 is	
nektek,	hacsak	nem	elhamarkodottan	lettetek	hívőkké.	3	Mert	én	elsősor-
ban	azt	adtam	át	nektek,	amit	én	magam	is	kaptam;	hogy	tudniillik	Krisz-
tus	meghalt	 a	mi	bűneinkért	 az	 Írások	 szerint.	 4	Eltemették,	 és	 –	ugyan-
csak	az	Írások	szerint	–	feltámadt	a	harmadik	napon…	

3.	Állítás:	„Jézus	nem	támadt	fel.”		

János	2:19	Jézus	így	felelt	nekik:	„Romboljátok	le	ezt	a	templomot,	és	há-
rom	nap	alatt	 felépítem.”	 20	 Ezt	mondták	 rá	 a	 zsidók:	 „Negyvenhat	 esz-
tendeig	épült	ez	a	templom,	és	te	három	nap	alatt	felépíted?”	21	Ő	azon-
ban	testének	templomáról	beszélt.	22	Amikor	azután	 feltámadt	a	halálból,	
visszaemlékeztek	tanítványai	arra,	hogy	ezt	mondta,	és	hittek	az	Írásnak	
és	a	beszédnek,	amelyet	Jézus	mondott.	(…)	10:17	Azért	szeret	engem	az	
Atya,	mert	én	odaadom	az	életemet,	hogy	aztán	újra	visszavegyem.	18	Sen-
ki	sem	veheti	el	tőlem:	én	magamtól	adom	oda.	Hatalmam	van	arra,	hogy	
odaadjam,	hatalmam	van	arra	is,	hogy	ismét	visszavegyem:	ezt	a	küldetést	
kaptam	az	én	Atyámtól.”	(…)	11:25	Jézus	ekkor	ezt	mondta	neki:	„Én	va-
gyok	a	feltámadás	és	az	élet,	aki	hisz	énbennem,	ha	meghal	is,	él;	26	és	aki	
él,	és	hisz	énbennem,	az	nem	hal	meg	soha.	Hiszed-e	ezt?”	

Máté	 28:1	 Szombat	 elmúltával,	 a	 hét	 első	 napjának	 hajnalán,	 elment	 a	
magdalai	Mária	és	a	másik	Mária,	hogy	megnézzék	a	sírt.	2	És	 íme,	nagy	
földrengés	volt,	az	ÚR	angyala	leszállt	a	mennyből,	odament,	elhengerítet-
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te	a	követ,	és	leült	rá.	3	Tekintete	olyan	volt,	mint	a	villámlás,	és	ruhája	fe-
hér,	mint	a	hó.	4	Az	őrök	a	tőle	való	félelem	miatt	megrettentek,	és	szinte	
holtra	váltak.	5	Az	asszonyokat	pedig	így	szólította	meg	az	angyal:	„Ti	ne	
féljetek!	Mert	 tudom,	hogy	a	megfeszített	 Jézust	keresitek.	6	Nincsen	 itt,	
mert	 feltámadt,	 amint	 megmondta.	 Jöjjetek,	 nézzétek	 meg	 azt	 a	 helyet,	
ahol	 feküdt.	 7	 És	menjetek	 el	 gyorsan,	mondjátok	meg	a	 tanítványainak,	
hogy	feltámadt	a	halottak	közül,	és	előttetek	megy	Galileába:	ott	meglátjá-
tok	őt…”	

1Korinthus	15:3	Mert	én	elsősorban	azt	adtam	át	nektek,	amit	én	magam	
is	kaptam;	hogy	tudniillik	Krisztus	meghalt	a	mi	bűneinkért	az	Írások	sze-
rint.	4	Eltemették,	és	–	ugyancsak	az	Írások	szerint	–	feltámadt	a	harmadik	
napon,	5	és	megjelent	Kéfásnak,	majd	a	tizenkettőnek.	6	Azután	megjelent	
több,	mint	ötszáz	testvérnek	egyszerre,	akik	közül	a	 legtöbben	még	min-
dig	 élnek,	 néhányan	 azonban	 elhunytak.	 7	 Azután	megjelent	 Jakabnak,	
majd	 valamennyi	 apostolnak.	 8	 Legutoljára	 pedig,	 mint	 egy	 torzszülött-
nek,	megjelent	 nekem	 is.	 (…)	 12	Ha	 pedig	Krisztusról	azt	hirdetjük,	hogy	
feltámadt	a	halottak	közül,	hogyan	mondhatják	közületek	némelyek,	hogy	
nincs	 halottak	 feltámadása?	 13	 Hiszen	 ha	 nincs	 a	 halottak	 feltámadása,	
akkor	Krisztus	sem	támadt	fel.	14	Ha	pedig	Krisztus	nem	támadt	fel,	akkor	
hiábavaló	a	mi	igehirdetésünk,	de	hiábavaló	a	ti	hitetek	is.	

Apostolok	cselekedetei	2:24	De	őt	az	Isten,	miután	feloldotta	a	halál	fáj-
dalmait,	 feltámasztotta,	mivel	 lehetetlen	volt,	hogy	a	halál	fogva	tartsa	őt.	
(…)	32	Ezt	a	Jézust	támasztotta	fel	az	Isten,	aminek	mi	valamennyien	tanúi	
vagyunk.	(…)	4:9	Ha	minket	ma	egy	beteg	emberen	gyakorolt	 jótett	 felől	
vallattok,	hogy	mitől	gyógyult	meg,	10	vegyétek	tudomásul	valamennyien,	
Izráel	egész	népével	együtt,	hogy	a	názáreti	Jézus	Krisztus	neve	[személye	
–	 Sz.A.]	által,	 akit	 ti	megfeszítettetek,	 akit	 Isten	 feltámasztott	 a	 halálból:	
őáltala	áll	ez	előttetek	egészségesen.	

1Péter	1:3	Áldott	a	mi	Urunk	Jézus	Krisztus	Istene	és	Atyja,	aki	nagy	 ir-
galmából	 újjá	 szült	 minket	 Jézus	Krisztusnak	 a	 halottak	 közül	 való	 feltá-
madása	által	élő	reménységre...	

4.	Állítás:	„Jézus	halála	nem	Isten	terve	volt.”	

Ézsaiás	53:5	Pedig	a	mi	vétkeink	miatt	kapott	sebeket,	bűneink	miatt	tör-
ték	össze.	Ő	bűnhődött,	hogy	nekünk	békességünk	legyen,	az	ő	sebei	árán	
gyógyultunk	meg.	 6	Mindnyájan	 tévelyegtünk,	mint	 a	 juhok,	mindenki	 a	
maga	útját	járta.	De	az	ÚR	őt	sújtotta	mindnyájunk	bűnéért.	(…)	10	Az	ÚR	
akarata	volt	az,	hogy	betegség	törje	össze.	

Lukács	9:20	Ő	ekkor	így	szólt	hozzájuk:	„Hát	ti	kinek	mondotok	engem?”	
Péter	 így	 felelt:	 „Az	Isten	Krisztusának”.	 21	 Jézus	 ekkor	 rájuk	parancsolt,	
hogy	ezt	senkinek	se	mondják	el.	22	Majd	azt	mondta,	hogy	az	Emberfiá-
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nak	sokat	kell	szenvednie,	el	kell	vettetnie	a	vénektől,	 főpapoktól	és	írás-
tudóktól,	és	meg	kell	öletnie,	de	harmadnapon	fel	kell	támadnia.	

János	12:23	Jézus	így	válaszolt	nekik:	Eljött	az	óra,	hogy	megdicsőíttessék	
az	Emberfia.	24	Bizony,	bizony,	mondom	néktek:	ha	a	búzaszem	nem	esik	
a	 földbe,	 és	nem	hal	meg,	 egymaga	marad;	 de	 ha	meghal,	 sokszoros	 ter-
mést	hoz.	

Apostolok	 cselekedetei	 2:22	 Izraelita	 férfiak,	 halljátok	 ezeket	 a	 szava-
kat:	 ti	a	Názáreti	 Jézust,	 azt	 a	 férfiút,	akit	 Isten	 igazolt	előttetek	 erőkkel,	
csodákkal	 és	 jelekkel,	 amelyeket,	mint	 ti	 is	 tudjátok,	 Isten	 általa	művelt	
közöttetek,	23	ezt	az	embert	istentelenek	keze	által	felszegezve	megölté-
tek,	miután	Isten	elhatározott	terve	és	előretudása	szerint	átadatott.	(KNB)	

Róma	5:6	Mert	amikor	még	erőtlenek	voltunk,	a	rendelt	időben	halt	meg	
Krisztus	értünk,	istentelenekért.	(…)	14:9	Mert	Krisztus	azért	halt	meg,	és	
azért	kelt	életre,	hogy	mind	a	holtakon,	mind	az	élőkön	uralkodjék.	

5.	Állítás:	„Nem	volt	szükség	Jézus	engesztelő	halálára.”		

Lukács	22:20	Hasonlóképpen	vette	a	poharat	is,	miután	megvacsoráztak,	
és	ezt	mondta:	„E	pohár	az	új	szövetség	az	én	vérem	által,	amely	tiérettetek	
ontatik	ki….”	

1János	4:9	Abban	nyilvánul	meg	Isten	hozzánk	való	szeretete,	hogy	egyszü-
lött	Fiát	küldte	el	Isten	a	világba,	hogy	éljünk	őáltala.	10	Ez	a	szeretet,	és	
nem	az,	ahogy	mi	szeretjük	Istent,	hanem	az,	hogy	ő	szeretett	minket,	és	
elküldte	a	Fiát	engesztelő	áldozatul	bűneinkért.	

Róma	3:25	Mert	az	Isten	őt	rendelte	engesztelő	áldozatul	azoknak,	akik	az	
ő	vérében	hisznek,	hogy	igazságát	megmutassa.	Isten	ugyanis	az	előbb	el-
követett	bűnöket	 elnézte	26	 türelme	 idején,	hogy	e	mostani	 időben	mu-
tassa	meg	igazságát:	mert	ahogyan	ő	igaz,	igazzá	teszi	azt	is,	aki	Jézusban	
hisz.	

Efezus	1:7	Őbenne	van	–	az	ő	vére	által	–	a	mi	megváltásunk,	bűneink	bo-
csánata	is;	kegyelme	gazdagságából…	

Zsidókhoz	9:11	Krisztus	pedig,	mint	a	jövendő	javak	főpapja	a	nagyobb	és	
tökéletesebb	 sátoron	 át	 jelent	meg,	 amely	 nem	 emberkéz	 alkotása,	 azaz	
nem	e	világból	való.	12	Nem	is	bakok	és	bikák	vérével,	hanem	a	tulajdon	
vérével	ment	be	egyszer	s	mindenkorra	a	szentélybe,	és	örök	váltságot	szer-
zett.	 13	Mert	 ha	 bakok	 és	 bikák	 vére	 és	 tehén	 hamva	 a	 tisztátalanokra	
hintve	megszentel,	vagyis	külsőleg	tisztává	tesz,	14	akkor	a	Krisztus	vére,	
aki	 örökkévaló	 Lélek	 által	 önmagát	 áldozta	 fel	 ártatlanul	 az	 Istennek,	
mennyivel	 inkább	 megtisztítja	 lelkiismeretünket	 a	 holt	 cselekedetektől,	
hogy	 szolgáljunk	 az	 élő	 Istennek.	 15	 Így	 tehát	új	 szövetség	közbenjárója	
lett	Krisztus,	mert	meghalt	az	első	szövetség	alatt	elkövetett	bűnök	váltsá-
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gáért,	hogy	az	elhívottak	elnyerjék	az	örökkévaló	örökség	ígéretét.	(…)	22	
A	törvény	szerint	majdnem	mindent	vérrel	tisztítanak	meg,	és	vér	kiontása	
nélkül	nincs	bűnbocsánat.	23	Szükséges	volt,	hogy	a	mennyei	dolgok	kép-
másait	ezekkel	tisztítsák	meg,	magukat	a	mennyei	dolgokat	azonban	ezek-
nél	 különb	 áldozatokkal.	 24	 Mert	 nem	 emberkéz	 alkotta	 szentélybe,	 az	
igazi	képmásába	ment	be	Krisztus,	hanem	magába	a	mennybe,	hogy	most	
megjelenjen	 az	 Isten	 színe	 előtt	 értünk.	 25	 Nem	 is	 azért	ment	 be,	 hogy	
sokszor	áldozza	fel	önmagát,	ahogyan	a	 főpap	megy	be	évenként	a	szen-
télybe	más	vérével,	26	mert	akkor	sokszor	kellett	volna	szenvednie	a	világ	
kezdete	óta.	Most	azonban	egyszer	jelent	meg	az	idők	végén,	hogy	áldoza-
tával	eltörölje	a	bűnt.	(…)	10:3	De	az	áldozatok	évről	évre	a	bűnökre	emlé-
keztetnek.	4	Mert	 lehetetlen,	hogy	bikák	és	bakok	vére	bűnöket	 töröljön	
el.	

1Péter	1:17	Ha	pedig	mint	Atyátokat	hívjátok	őt	segítségül,	aki	személy-
válogatás	nélkül	 ítél	meg	mindenkit	cselekedete	szerint,	 félelemmel	 tölt-
sétek	el	jövevénységetek	idejét,	18	tudván,	hogy	nem	veszendő	dolgokon,	
ezüstön	 vagy	 aranyon	váltattatok	meg	atyáitoktól	örökölt	hiábavaló	élet-
módotokból,	 19	 hanem	drága	véren,	a	hibátlan	és	 szeplőtelen	Báránynak,	
Krisztusnak	a	vérén.	

6.	 Állítás:	 „Az	 üdvösség	 Jézus	 életének	 utánzásával,	 szolgálattal	 kiérdemelhető,	
megszolgálható.”		

Efezus	2:8	Hiszen	kegyelemből	van	üdvösségetek	a	hit	által,	és	ez	nem	tő-
letek	van:	Isten	ajándéka	ez;	9	nem	cselekedetekért,	hogy	senki	se	dicse-
kedjék.	10	Mert	az	ő	alkotása	vagyunk,	akiket	Krisztus	 Jézusban	 jó	csele-
kedetekre	teremtett...	

Titusz	 3:4	De	amikor	megjelent	a	mi	üdvözítő	 Istenünk	jósága	és	ember-
szeretete,	 5	nem	az	általunk	véghez	vitt	 igaz	 cselekedetekért,	hanem	az	ő	
irgalmából	üdvözített	minket	a	Szentlélek	újjászülő	és	megújító	fürdője	ál-
tal	[szórend:	Sz.A],	6	akit	kitöltött	ránk	gazdagon	Jézus	Krisztus,	a	mi	Üd-
vözítőnk	 által,	 7	 hogy	az	ő	kegyelméből	megigazulva	 reménységünk	 sze-
rint	részesei	legyünk	az	örök	életnek.	

7.	Állítás:	„Jézus	váltságműve	nem	teljes,	kiegészítésre	szorul.”		

János	19:30	Miután	Jézus	elfogadta	az	ecetet,	ezt	mondta:	„Elvégeztetett!”	

Zsidókhoz	10:12	[Krisztus]	ellenben,	miután	egyetlen	áldozatot	mutatott	
be	a	bűnökért,	örökre	az	Isten	jobbjára	ült,	13	és	ott	várja,	hogy	ellenségei	
zsámolyul	vettessenek	lába	alá.	14	Mert	egyetlen	áldozattal	örökre	tökéle-
tessé	tette	a	megszentelteket.	

János	 1:16	Mi	pedig	valamennyien	az	ő	teljességéből	 kaptunk	kegyelmet	
kegyelemre.	
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Kolossé	2:9	Mert	benne	 lakik	az	 istenség	egész	 teljessége	testileg,	10	és	
benne	jutottatok	el	ti	is	ehhez	a	teljességhez,	mert	ő	a	 feje	minden	 fejede-
lemségnek	és	hatalmasságnak.	

Róma	15:29	Azt	pedig	tudom,	hogy	amikor	hozzátok	megyek,	Krisztus	ál-
dásának	teljességével	érkezem	meg.	

Efezus	1:22	„Az	ő	lábai	alá	vetett	mindent”,	és	őt	tette	mindenek	felett	va-
ló	 fővé	az	egyházban,	23	amely	az	ő	teste,	és	teljessége	annak,	aki	teljessé	
tesz	mindent	mindenekben.	

8.	Állítás:	„A	hívőknek	eltérő	reménységű	osztályai	vannak.”		

Efezus	4:4	Egy	a	test,	és	egy	a	Lélek,	aminthogy	egy	reménységre	kaptatok	
elhívást	is:	5	egy	az	Úr,	egy	a	hit,	egy	a	keresztség,	6	egy	az	Istene	és	Atyja	
mindeneknek;	ő	van	mindenek	felett,	és	mindenek	által,	és	mindenekben.	

2Péter	1:1	Simon	Péter,	Jézus	Krisztus	szolgája	és	apostola,	mindazoknak,	
akik	 velünk	 együtt	 ugyanabban	 a	 drága	 hitben	 részesültek	 Istenünk	 és	
Üdvözítőnk,	Jézus	Krisztus	igazsága	által…	

9.	Állítás:	„Egyesek	alkalmasak	az	üdvözülésre,	mások	nem.”	

Róma	3:22	Isten	pedig	ezt	az	igazságát	most	nyilvánvalóvá	tette	a	Krisz-
tusban	való	hit	által	minden	hívőnek.	Mert	nincs	különbség:	23	mindenki	
vétkezett,	és	híjával	van	az	Isten	dicsőségének.	

Efezus	2:1	Titeket	is	életre	keltett,	akik	halottak	voltatok	vétkeitek	és	bű-
neitek	miatt,	 2	amelyekben	egykor	éltetek	e	világ	életmódja	 szerint;	 iga-
zodva	a	levegő	birodalmának	fejedelméhez,	ahhoz	a	lélekhez,	amely	most	
az	engedetlenség	fiaiban	[az	engedetlenekben	–	Sz.A.]	működik.	3	Egykor	
mi	is	mindnyájan	közöttük	éltünk	testünk	kívánságaival,	követtük	a	test	és	
az	érzékek	hajlamait,	és	a	harag	fiai	[haragra	méltók	–	Sz.A.]	voltunk	em-
beri	természetünk	szerint,	éppen	úgy,	mint	a	többiek.	

Kolossé	 1:21	Titeket	 is,	 akik	 egykor	 Istentől	 elidegenedtek,	 és	 ellenséges	
gondolkozásúak	 voltatok	 gonosz	 cselekedeteitek	 miatt,	 22	 most	 viszont	
megbékéltetett	emberi	 testében,	halála	által,	hogy	mint	 szenteket,	hibát-
lanokat	és	feddhetetleneket	állítson	majd	színe	elé.	

10.	Állítás:	„Krisztus	egyeseket	megváltott,	másokat	nem.”	

János	3:16	Mert	úgy	szerette	Isten	a	világot,	hogy	az	egyszülött	adta,	hogy	
aki	hisz	őbenne,	el	ne	vesszen,	hanem	örök	élete	legyen.	17	Mert	az	Isten	
nem	azért	 küldte	 el	 a	 Fiút	 a	 világba,	 hogy	 elítélje	 a	világot,	 hanem	hogy	
üdvözüljön	a	világ	általa.	

1János	2:1	Gyermekeim,	ezt	azért	 írom	nektek,	hogy	ne	vétkezzetek;	ha	
pedig	vétkezik	valaki,	van	pártfogónk	az	Atyánál:	az	igaz	Jézus	Krisztus,	2	



19.	oldal,	összesen:	19	

mert	ő	engesztelő	áldozat	a	mi	bűneinkért;	de	nemcsak	a	mienkért,	hanem	
az	egész	világ	bűnéért	is.	

1Timóteus	 2:4	 [Isten]	azt	akarja,	 hogy	minden	ember	 üdvözüljön,	 és	 el-
jusson	az	igazság	megismerésére.	5	Mert	egy	az	Isten,	egy	a	közbenjáró	is	
Isten	és	emberek	között,	az	ember	Krisztus	Jézus,	6	aki	váltságul	adta	ön-
magát	mindenkiért	tanúbizonyságként	a	maga	idejében.	

2Péter	2:1	…közöttetek	 is	 lesznek	hamis	tanítók,	 akik	veszedelmes	eret-
nekségeket	 fognak	 közétek	 becsempészni.	 Ezekkel	megtagadják	az	Urat,	
aki	őket	megváltotta,	így	gyors	pusztulást	hoznak	magukra.	

11.	Állítás:	„Mindenki	üdvözül,	mert	ez	Isten	akarata.”	

János	 3:18	Aki	 hisz	 őbenne,	 az	nem	 jut	 ítéletre,	aki	pedig	nem	hisz,	már	
ítélet	alatt	van,	mert	nem	hitt	 az	 Isten	 egyszülött	 Fiának	nevében.	 19	Az	
ítélet	pedig	azt	jelenti,	hogy	a	világosság	eljött	ebbe	a	világba,	de	az	embe-
rek	jobban	szerették	a	sötétséget,	mint	a	világosságot,	mert	a	cselekedete-
ik	gonoszak.	

1Timóteus	4:10	…	az	élő	Istenben	reménykedünk,	aki	üdvözítője	minden	
embernek,	de	leginkább	a	hívőknek.	

1Korinthus	 1:18	Mert	 a	keresztről	 szóló	beszéd	bolondság	ugyan	azok-
nak,	akik	elvesznek,	de	nekünk,	akik	üdvözülünk,	Istennek	ereje.	

2Korinthus	4:3	Ha	pedig	nem	elég	világos	a	mi	evangéliumunk,	csak	azok	
számára	nem	világos,	akik	elvesznek.	

1Péter	4:17	Mert	itt	van	az	az	idő,	amikor	elkezdődik	az	ítélet	az	Isten	há-
za	népén.	Ha	pedig	először	rajtunk	kezdődik,	akkor	mi	lesz	a	vége	azoknak,	
akik	nem	hisznek	az	Isten	evangéliumában?	18	És	ha	az	igaz	is	alig	mene-
kül	meg,	akkor	hova	lesz	az	istentelen	és	a	bűnös?	

2Péter	2:1	…közöttetek	 is	 lesznek	hamis	tanítók,	 akik	veszedelmes	eret-
nekségeket	 fognak	 közétek	 becsempészni.	 Ezekkel	megtagadják	az	Urat,	
aki	őket	megváltotta,	így	gyors	pusztulást	hoznak	magukra.	

12.	Állítás:	„A	halál	után	a	túlvilágon	is	meg	lehet	térni.”	

1Péter	 3:18	 [Krisztus]	 halálra	 adatott	 test	 szerint,	 de	megeleveníttetett	
Lélek	 szerint.	 19	 Így	ment	el	 a	börtönben	 levő	 lelkekhez	 is,	 és	prédikált	
azoknak,	20	akik	egykor	engedetlenek	voltak,	amikor	az	 Isten	türelmesen	
várakozott	a	Nóé	napjaiban	a	bárka	készítésekor…	

Zsidókhoz	9:27	És	amint	elrendeltetett,	hogy	az	emberek	egyszer	meghal-
janak,	azután	pedig	ítélet	következik…		

	


