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Ha belefáradtál, 
hogy mindig 

bizonyítanod kell



Nem arról beszélek…

...hogy a szeretet ne intené a másikat 

...hogy a tetteink ne árulkodnának szívünk 
állapotáról 

...hogy nincs szükségünk arra, hogy mások 
beleszóljanak az életünkbe





Újszövetségi ellentétpárok
Fiú 

Szabad 

Örökös 

Bensőségesség 

Szabadság

Szolga 

Fogoly 

Semmis 

Félelem 

Kárhoztatás



Galata 4
1 Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, 
addig semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura 
mindennek, 
2 hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az 
apa által megszabott ideig. 
3 Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá 
voltunk vetve szolgaságra. 
4 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki 
asszonytól született a törvénynek alávetve,





Galata 4
4 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki 
asszonytól született a törvénynek alávetve, 
5 hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá 
legyünk. 
6 Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a 
mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: "Abbá, Atya!" 
7 Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, 
akkor Isten akaratából örökös is.



Ha a világegyetem 
lehatalmasabb abszolút 

uralkodója szolga helyett fiaként 
tekint rám…



Ha a világegyetem 
lehatalmasabb abszolút 

uralkodója tekintélyelvűség 
helyett családi kapcsolatban 

viszonyul hozzám…



…akkor mi miért ne tennénk 
ugyanezt!



Jn 1.12

Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy 
Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az 
ő nevében,



Zsidók 2.1

Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől 
származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek 
nevezni.



Mt 12

48 …”Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?" 
49 Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt: "Íme, 
az én anyám és az én testvéreim! 
50 Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az 
én fivérem, nővérem és az én anyám."



1Timóteus 5

1 Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd mint apádat, 
a fiatalabbakat pedig mint öcsédet, 
2 az idősebb asszonyokat mint anyádat, a fiatalabbakat 
mint húgodat: teljes tisztasággal. 





Róma 8.1

Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet 
azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, 



Róma 7

24 Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a 
halálra ítélt testből? 
25 Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! 
Én magam tehát értelmemmel az Isten 
törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban 
a bűn törvényének.



Róma 8.1

Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet 
azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, 



Krisztusban   Krisztus nélkül
Fiú 

Szabad 

Örökös 

Bensőségesség 

Szabadság

Szolga 

Fogoly 

Semmis 

Félelem 

Kárhoztatás



Róma 8
31 Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet 
ellenünk? 
32 Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért 
odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt 
mindent? 
33 Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. 
34 Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus 
Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is 
értünk?



Róma 8

35 Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? 
Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy 
éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy 
fegyver? 
36 Hiszen meg van írva: "Teérted gyilkolnak minket nap 
mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat." 
37 De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, 
aki szeret minket.



Róma 8
38 Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, 
sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem 
jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 
39 sem magasság, sem mélység, sem semmiféle 
más teremtmény nem választhat el minket az Isten 
szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a 
mi Urunkban.





Máté 11
28 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek. 
29 Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok 
meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, 
és megnyugvást találtok lelketeknek. 
30 Mert az én igám boldogító, és az én terhem 
könnyű."



Ha a világegyetem 
lehatalmasabb abszolút 

uralkodója így bánt velem…



…nem így kellene bánnunk 
nekünk is egymással!



ÍTÉLKEZÉSMENTES ÖVEZET


