
Az evangélium Isten ereje 
minden hívőnek megmenekülésére 

Rm 1:1-17, 2:7 

 



Rm 1:3 

Az ő Fiáról szól ez az evangélium… 

 

Rm 16:25 

Akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én 
evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint… 

 

 



Mi az evangélium? 



Három ajánlat a világtól: 



 



Rm 1:5 

…aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, 
hogy az ő nevéért 

hitre és enge???mességre hívjunk fel minden népet… 



Rm 1:5 

…aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, 
hogy az ő nevéért 

hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet… 

…a hit engedelmessége… 

 

• Hitnek való engedelmesség – meggyőződésből 

• Hitből való engedelmesség – elkötelezettségből 

• Hitből eredő engedelmesség – bizalomból 



Lk 10:25-28 
Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, 

és ezt kérdezte: 

"Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? 

„ Ő pedig ezt mondta neki: 

"Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?" 

Ő pedig így válaszolt: 

"Szeresd az Urat, a te Istenedet 

teljes szívedből, teljes lelkedből, 

teljes erődből és teljes elmédből, 

és felebarátodat, mint magadat." 

Jézus ezt mondta neki: 

"Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz." 

 



Ef 5:25-27 

Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, 

ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, 

és önmagát adta érte, 

hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, 

így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, 

hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, 

hanem hogy szent és feddhetetlen legyen. 

 

 



Rm 1:9-15 

…hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot 
adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg 
közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. 

Szeretném, testvéreim, ha tudnátok: sokszor feltettem 
magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig 
megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen 
munkámnak valami gyümölcse… 

 



Fil 4:12-14, 18 

Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be 
vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a 
bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. 

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. 

Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem 
nyomorúságomban… 

 

Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután 
megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött olyan 
kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az 
Istennek. 
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Rm 1:9-15 

…hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot 
adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg 
közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. 

Szeretném, testvéreim, ha tudnátok: sokszor feltettem 
magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig 
megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen 
munkámnak valami gyümölcse… 

 



1Jn 1:7-9 

Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a 
világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és 
Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden 
bűntől. 

Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk 
meg, és nincs meg bennünk az igazság. 

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja 
bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. 

 

 



Rm 2:7 

…azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek 

dicsőségre, megbecsülésre, és halhatatlanságra, 

örök életet ad… 

Törekedj: 

 

• Isten megnyilvánulásaira 

• Isten elismerésére 

• Istentől való értékekre 



Jn 10:10 

A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: 

én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." 

 

Jn 11:25 

Jézus ekkor ezt mondta neki: 

"Én vagyok a feltámadás és az élet, 

aki hisz énbennem, ha meghal is, él; 

 



A világ ajánlata 

• Jólét, ami boldogságot ad 

• Elszigetelődés, ami védelmet ad 

• Materialista nézőpont, ami megnyugtat 

Krisztus életét adta, hogy 

• szabadok legyünk a bűntől, így 

engedelmeskedhetünk 

• megszülessen az egyház, így 

közösségben élhetünk 

• megnyíljon az út a Szentek Szentjébe, így 

beléphetünk Isten jelenlétébe 


