
Pál evangéliuma 
 
 

“Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus 
keresztjében ….”  Galaták 6:14 

 
 

(A következı igehelyek körvonalazzák és összefoglalják Pál apostol értelmezését Jézus 
Krisztus evangéliumáról) 

 
 
Pál el volt híva és elválasztva az evangélium hirdetésre 
 
“Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának 
hirdetésére. Melyet eleve megígért az ı prófétái által a szentírásokban….” Róma 1:1-2 
 
“Mert bizonyságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ı Fiának 
evangéliumában…” Róma 1:9 
 
“…betöltöttem a Krisztus evangéliumát.” Róma 15:19 
 
“De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétıl fogva és 
elhívott az ı kegyelme által, hogy kijelentse az ı Fiát én bennem, hogy hirdessem ıt a 
pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel,” Galaták 1:15-16 
 
“Ezt pedig az evangéliumért mővelem, hogy részestárs legyek abban.” 1 Korintus 9:23 
 
“A boldog Isten dicsıségének evangéliuma szerint, mely reám bízatott.” 1 Timóteus 1:11 
 
“Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való 
az én evangéliumom szerint: Amelyért, mint egy gonosztevı, szenvedek mind a fogságig; 
de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve.” 2 Timóteus 2:8-9 
 
Pál az evangéliumot isteni kijelentés által kapta 

 
“Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem 
ember szerint való; Mert én sem embertıl vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a 
Jézus Krisztus kijelentése által.”Galaták 1:11- 12 
 
“Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, 
melyet be is vettetek, melyben álltok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, 
aminémő beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívıkké. Mert azt adtam 
elıtökbe fıképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bőneinkért az 
írások szerint; És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások 
szerint” 1 Korintus 15:1-4 
 
“Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való 
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az én evangéliumom szerint: Amelyért, mint egy gonosztevı, szenvedek mind a fogságig; 
de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve.” 2 Timóteus 2:8-9 
 
“De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy 
elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr 
Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most íme én 
tudom, hogy nem látjátok többé az én orcámat ti mindnyájan, kik között általmentem, 
prédikálván az Istennek országát. Azért bizonyságot teszek elıttetek a mai napon, hogy én 
mindeneknek vérétıl tiszta vagyok. Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem 
néktek az Istennek teljes akaratát.” Ap.csel. 20:24-27 
 
Az evangélium: keresztrıl való beszéd és Isten ereje 
 
“Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden 
hívınek üdvösségére, zsidónak elıször meg görögnek. Mert az Istennek igazsága 
jelentetik ki abban hitbıl hitbe, miképpen meg van írva: ’Az igaz ember pedig hitbıl 
él.’” Róma 1:16-17 
 
“Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az 
evangéliumot hirdessem; de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje 
hiábavaló ne legyen. Mert a keresztrıl való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik 
elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje….. Mi pedig Krisztust 
prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig 
bolondságot; Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek 
Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét.” 1 Korintus 1:17-18 és 23-24 
 
“Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor 
eltöröltetett a kereszt botránya.” Galaták 5:11 
 
“Mert nem végeztem, hogy egyébrıl tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még 
pedig mint megfeszítettrıl.” 1 Korintus 2:2 
 
Az evangélium: Krisztus meghalt értünk 
 
“Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, 
akik hisznek. Mert nincs különbség, Mert mindnyájan vétkeztek, és szőkölködnek az Isten 
dicsısége nélkül. Megigazulván ingyen az ı kegyelmébıl a Krisztus Jézusban való 
váltság által, Kit az Isten eleve rendelt engesztelı áldozatul, hit által, az ı vérében, hogy 
megmutassa az ı igazságát az elıbb elkövetett bőnöknek elnézése miatt.” Róma 3:22-25 
 
“Mert Krisztus, mikor még erıtlenek voltun, a maga idejében meghalt a gonoszokért. 
…. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még 
bőnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt……Mert ha, mikor ellenségei voltunk, 
megbékéltünk Istennel az ı Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ı élete által 
minekutána megbékéltünk vele.” Róma 5:6, 8, 10 
 
“Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem 
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tulajdonítván nékik az ı bőneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét.” Korintus 5:19 
 
“Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben 
[gyönyörködı] értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. Az İ emberi testében a halál 
által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket İ maga 
elé.” Kolossé 1:21-22 
 
“Akiben van a mi váltságunk az İ vére által, a bőnöknek bocsánata az İ kegyelmének 
gazdagsága szerint.” Efézus 1:7 
 
“Mert azt, aki bőnt nem ismert, bőnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ı 
benne.” 2 Korintus 5:21 
 
“Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivelhogy erıtlen volt a test miatt, az Isten az ı 
Fiát elbocsátván bőn testének hasonlatosságában és a bőnért, kárhoztatta a bőnt a testben. 
Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem 
Lélek szerint.” Róma 8:3-4 
 
“Tıle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül van nékünk Istentıl, és 
igazságul, szentségül és váltságul.” 1 Korintus 1:30 
 
Az evangélium: Krisztussal együtt meghaltunk 
 
“Távol legyen: akik meghaltunk a bőnnek, mimódon élnénk még abban? Avagy nem 
tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ı halálába keresztelkedtünk 
meg?” Róma 6:2-3 
 
 
“ Eltemettettünk azért ı vele együtt a keresztség által a halálba: ….” Róma 6:4 
 
“Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ı vele megfeszíttetett, hogy megerıtlenüljön a 
bőnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bőnnek: Mert aki meghalt, felszabadult a bőn 
alól” Róma 6:6-7 
 
“Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bőnnek, de éltek az Istennek a mi 
Urunk Jézus Krisztusban.” Róma 6:11 
 
“Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak” 2 
Korintus 5:14 
 
“Akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki 
bőnök testét a Krisztus körülmetélésében; Eltemettetvén İ vele együtt a keresztségben, 
akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztá İt 
a halálból.” Kolossé 2:11-12 
 
“Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek 
máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.” Róma 
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7:4 
 
“Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafel valókat keressétek, ahol a Krisztus 
van, az Istennek jobbján ülvén, Az odafel valókkal törıdjetek, nem a földiekkel. Mert 
meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a 
Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, İ vele együtt, megjelentek 
dicsıségben.” Kolossé 3:1-4 
 
“Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a 
Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki 
szeretett engem és önmagát adta érettem.” Galaták 2:20 
 
“Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus 
keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.” Galaták 6:14 
 
Az evangélium: Krisztus él bennünk 

 
“De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. 
Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek 
[van], jóllehet a test holt a bőn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha Annak a 
Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta 
Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ı ti bennetek lakozó 
Lelke által.” Róma 8:9-11 
 
“Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-? magatokat próbáljátok meg. Avagy 
nem ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok 
vagytok?” 2 Korintus 13:5 
 
“Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme 
titok dicsıségének gazdagsága, az [tudniillik], hogy a Krisztus ti köztetek van, a 
dicsıségnek ama reménysége: Akit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván 
minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elı a 
Krisztus Jézusban.” Kolossé 1:27-28 
 
“Gyermekeim! kiket ismét fájdalommal szülök, míglen kiábrázolódik bennetek 
Krisztus.” Galaták 4:19 
 
Az evangélium: eggyé tesz minket a Krisztussal 
 
“ Annak pedig, aki titeket megerısíthet az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése 
szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök idıtıl fogva el volt hallgatva. Most 
pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben 
való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván, az egyedül bölcs 
Istennek a Jézus Krisztus által dicsıség mindörökké. Ámen.” Róma 16:25-27 
 


