
Kegyelem
Alapige: János jelenések 22 rész: 21 vers

Bevezetés:

- A kegyelmet meg kell tudni élni, mert a kegyelem által Istentől vett öröm „költözik” az ember szívébe.
- Kegyelem: két félről - Isten és ember - beszélünk, ahol az egyik teljes mértékben a másiktól függ. A büntetés

elengedése feltétel nélkül, Isten végtelen szeretete miatt. („Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”)

- A kegyelem nem jelenti azt, hogy Isten nem perli le velünk bűneinket, ebben az életben.
- A kegyelem nem jogosít fel a szabatosságra.
- A kegyelem Isten szeretete, személyes jóakarata és segítő ajándéka, Isten gondviselésének megnyilvánulása.

Tárgyalás:

Történetek a Bibliából a kegyelemmel kapcsolatosan

- I. Korinthus 15 rész: 9 – 10 vers (Isten kegyelme által lett üldözőből Krisztus követő, Pál apostol.)
- II. Korinthus 12 rész: 9 vers (Isten kegyelme jelen van a világban és független attól, hogy milyen helyzetben

vagyunk, vagy mit szeretnénk. Bízzuk magunkat e kegyelemre…..)
- Lukács evangéliuma 23 rész: 39 – 43 vers (A lator pedig csak egy mondatot mondott…..)
- Lukács evangéliuma 19 rész: 8 – 10 vers (Isten azokat keresi, akikben van valami szándék a jóra.)
- I. Királyok 14 rész: 8 vers (Dávid is kegyelem alatt volt. 51 zsoltár 3 – 5 vers.)
- II. Sámuel 24 rész: 14 vers (Dávid két dolgot tudott: 1. Bűnt követett el 2. Isten kegyelme végtelen.)
- János evangéliuma 21 rész: 15 – 17 vers (Péter háromszor megtagadta Jézust, de megbánta. Jézus nem a bűnt

vetette a szemére, hanem a kegyelem által, szolgálatba állította. És Péter szolgált is a kegyelemtől vezérelve.
Péter tudta, hogy mit jelent Jézust megtagadni, de sírni is tudott, amikor megbánta.)

- Máté evangéliuma 18 rész: 26 – 27 vers (Nem csak a későbbi fizetést engedi meg, hanem elengedi az
adósságot, kegyelemből. Mi ezt meg tudjuk élni a saját életünkben, amikor embertársainkkal találkozunk?)

- Máté evangéliuma 15 rész: 12 vers (A tékozló fiú története példázza legjobban a kegyelmet. Az apa
végtelenül szerette fiát és soha nem mondott le róla. Lelkünk ellenségének egyik fegyvere hogy azt érzékelteti
velünk, hogy Isten már lemondott rólunk.)

- Máté evangéliuma 20 rész: 14 - 16 vers (Isten kegyelme végtelen.)
- Ezsdrás könyve 8 rész: 22 vers és 7 rész: 10 vers (Ezsdrás bizonysága arról, hogy az Úr kegyelme velük van.)

Igék a Bibliából a kegyelemmel kapcsolatosan

- Rómabeliekhez írott levél 4 rész: 4 – 5 vers (Isten kegyelme ott van a munkálkodóval és a „később” érkezővel
is. 1. Aki hosszan munkálkodik és kitart annak meg van a jutalma, de csak Isten kegyelme miatt tudja ezt
megtenni. 2. Akit az Úr megigazít annak is ugyan annyit akar adni, mint az egész életében kitartónak, a
kegyelem által. Mindkét esetben ott a kegyelem és mindkét esetben lehet jutalom.)

- Zsoltárok könyve 103 rész: 10 – 13 vers (Isten kegyelme nagyobb a bűneinknél. Isten soha nem mond le
rólunk. Az őt félők iránt és akik bíznak benne, akik Őt keresik, végtelen Isten kegyelme.)

- I. Péter 1 rész: 15 vers és III. Mózes 19 rész: 2 vers (A kegyelem jelen van, de szent életre indít minket a
Biblia.)

- Eféziusbeliekhez írott levél 1 rész: 2 – 7 vers (Isten örül annak, ha gyakorolhatja a kegyelmet, és a
teremtmény pedig ezért dicsőíti Őt.)

- Zsidókhoz írt levél 4 rész: 16 vers (Nem csak a főpap mehet a szentek - szentjébe. Bármikor mehetünk
bizalommal Jézushoz, a kegyelem királyi székéhez. Ez a bűneit megvalló istenfélő ember kiváltsága.)

- I. Mózes 6 rész: 8 vers (Azért talált kegyelmet az Úr előtt Noé, mert az Istennel járt.)
- Zsoltárok könyve 118 rész: 1 vers (Az Élő Isten kegyelme örökkévaló.)
- Zsidókhoz irt levél 10 rész: 29 vers (A kegyelmet el lehet utasítani! Mi ezt ne tegyük!)
- Jakab levele 4 rész: 6 vers (Az ember hozzáállásától is függ a kegyelem mértéke.)
- II. Péter 3 rész: 17 – 18 vers (Növekednünk kell a kegyelemben, Jézus ismeretében és eltávolodnunk az

istentelenek tévelygésétől.)
- Rómabeliekhez írott levél: 5 rész: 20 – 21 vers (Ahol nő a bűn, ott növekszik a kegyelem is.)

Összegzés:

- Minden kegyelem a hívő ember életében.

Befejezés:

Záró ige: Titushoz írott levél 2 rész: 11 - 14 vers


