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Vallás, vagy hit?   

Mt 12:1 Abban az időben a vetéseken át haladt Jézus szombatnapon; tanítványai pedig megéheztek, 

és kezdték a kalászokat tépni és enni. 

Mt 12:2 Látván pedig ezt a farizeusok, mondának néki: Ímé a te tanítványaid azt cselekszik, a mit nem 

szabad szombatnapon cselekedni.  

Mt 12:3 Ő pedig monda nékik: Nem olvastátok-é, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett vala ő és 

a kik vele valának? 

Mt 12:4 Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyereket, a melyeket nem vala 

szabad megennie néki, sem azoknak, a kik ő vele valának, hanem csak a papoknak? 

Mt 12:5 Vagy nem olvastátok-é a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a 

templomban és nem vétkeznek? 

Mt 12:6 Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. 

Mt 12:7 Ha pedig tudnátok, mi ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna 

az ártatlanokat. Mt 12:8 Mert a szombatnak is Ura az embernek Fia. 

 

Mit is mondhatnék? Világos beszéd ez! 

A vallásos és nem újjászületett ember retteg  a kirekesztéstől való félelemtől és a 

halálfélelemtől.  A farizeusi rendszer, farizeusi  vallási közösség a tekintélyelvűségen, alá és 

fölérendeltségi viszonyokon, vagyis hierarchián alapszik. Laikusok és papok , vagy  "első 

osztályú" és" másodosztályú"  tagok  kasztjának elkülönítése, Kisfőnökök, nagyfőnökök,  

még nagyobb tekintélyek hálózata. Egymástól függenek. Önértékelésük és a tekintélyük a 

rend/szer/ben elfoglalt helyüktől függ.  Pozíciókat tisztelnek, amikor a "magasabb rangúakat" 

tisztelik. Az elfogadás is a "közemberek"  részéről  a betöltött tisztségtől függ, minél 

magasabban foglal helyet, annál nagyobb a tisztelet.  A tekintélyelvűségből fakad a 

felsőbbrendűség tudata is. Különbnek tartják magukat másoknál és az igazság 

birtokosainak, hiszen "magas tisztségeket"  töltenek be a maguk által választott 

"Istentisztelet" által. Fő elfoglaltságuk a törvénykezés és az ítélkezés, természetesen mindig 

a másik fölött.  

A farizeusok vallásos pártja képmutatón  megfeddi Jézus tanítványait /és Jézust/ a törvény 

be nem tartása, megszegése miatt.  

A vallásosság sokszor szigorúvá, kérlelhetetlenné, kegyetlené, fanatikussá teszi a 

Krisztusban való megigazulás hiányában és a Krisztusra alapozott élő hit nélkül az embert.  

A vallásos, megigazulatlan embernek sokszor fontosabb a templom /az épület/, a felekezet 

szabályzata /törvény, házirend, szokások/, a függőségi viszony a "tekintélyes személyektől", 

mint az emberek élete, egészsége, jóléte! 

 

Isten szemében viszont fontosabb az ember, mint a törvény, vagy szabályzat. 

 

Mrk 2:27 És monda nékik: A szombat lőn /lett / az emberért, nem az ember a szombatért. 

- És mégegyszer: 

Mt 12:6 Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. 

Mt 12:7 Ha pedig tudnátok, mi ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem kárhoztattátok 

volna az ártatlanokat. 

Mt 12:8 Mert a szombatnak/ vasárnapnak, és a többi napnak / is Ura az embernek Fia. 

 



A hívők önmeghatározása , identitása Krisztusban van, nem más emberektől, hanem 

Krisztustól függenek. Az "életük Krisztusban van elrejtve". 

Ef 2:4 .. az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, 

Ef 2:5 Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, 

(kegyelemből tartattatok meg!) 

Ef 2:6 És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: 

Ef 2:7 Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk 

való jóságából a Krisztus Jézusban. 

Ef 2:8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 

Ef 2:9 Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. 

 

Gal 3:8 Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat/ Izraelen kívüli 

népeket/, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek. 

Gal 3:13 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: 

Átkozott minden, a ki fán függ: 

Gal 3:14 Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon/más nemzeteken/, 

hogy a Lélek /Szent Szellem/ ígéretét elnyerjük hit által. 

Gal 3:26 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. 

Gal 3:27 Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek / merítkeztetek /meg, Krisztust öltöztétek fel. 

 

Gal 3:29 Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. 

Gal 4:9 Most azonban, hogy megismertétek az Istent, sőt hogy megismert titeket az Isten, miként 

tértek vissza ismét az erőtelen és gyarló elemekhez, a melyeknek megint újból szolgálni akartok? 

Gal 4:10 Megtartjátok a napokat és hónapokat és időket, meg az esztendőket.  

Gal 4:11 Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körültetek. 

Gal 5:1 Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne 

kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. 

 

Gal 3:1 Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az 

igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszíttetett volna 

meg? 

Gal 3:2 Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-é a Lelket /Krisztus 

Szellemét/, avagy a hit hallásából? 

Gal 3:3 Ennyire esztelenek vagytok? A mit Lélekben /Szent Szellemben/ kezdtetek el, most testben 

fejeznétek be? 

Gal 3:4 Annyit szenvedtetek hiába? ha ugyan hiába. 

Gal 3:5 Annakokáért, a ki a Lelket /az Erő és Szeretet Szellemét/  szolgáltatja néktek, és hatalmas 

dolgokat művel bennetek/ ha egyáltalán művel /, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából 

cselekeszi-é? 

Gal 3:6 Miképen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul. 

Gal 3:7 Értsétek meg tehát, hogy a kik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. 

Gal 3:9 Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.  

Gal 3:10 Mert a kik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: 

Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megirattak a törvény könyvében, hogy 

azokat cselekedje. 



Gal 3:11 Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember 

hitből él.   Róm 14:23/2 ...A mi pedig hitből nincs, bűn az. 

 

Róm 8:13 Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel /újjászületett 

szellemetek által/megöldökölitek, éltek. 

Róm 8:14 Mert a kiket Isten Lelke / Szent Szelleme/ vezérel, azok Istennek fiai. 

Róm 8:15 Mert nem kaptatok szolgaság lelkét /szellemét/ismét a félelemre, hanem a fiúságnak 

Lelkét /Szent Szellemét/ kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! 

Róm 8:16 Ez a Lélek /a Szent Szellem/bizonyságot tesz a mi lelkünkkel / szellemünkkel/együtt, 

hogy Isten gyermekei vagyunk. 

 

Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől /Szent 

Szellemtől/, nem mehet be az Isten országába/ királyságába/. 

A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől / Szent Szellemtől/ született, lélek /szellem/az. 

Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. Jn 3:5-7 

Jn 4:23 De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben /szellemben/, és 

igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. 

Jn 4:24 Az Isten lélek /szellem/: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben / szellemben/és 

igazságban imádják. 
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