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A "hamis kegyelem" nem 21. századi jelenség. Már az apostolok idejében is hirdették 
azt. Júdás apostol a következőkről beszél: 

 
"Néhány istentelen ember, akik belopóztak közénk a gyülekezetbe eltorzították Isten 

kegyelmének üzenetét annak érdekében, hogy mentséget találjanak az erkölcstelen 

viselkedésükre" és azt tanították, hogy „miután keresztyénné válunk, azt tehetjük, amit 

akarunk anélkül, hogy félnünk kellene Isten ítéletétől” (Júdás 1.4 - Today's English 
Version and Living Bible fordítása). 
 
Emiatt a Szent Szellem arra ösztönözte Pétert, hogy egy egész levélben magyarázza 
meg, hogy mi Isten igaz kegyelme (1 Péter). Ennek a levélnek a végén a következőt írja:  
 
"Röviden írtam, intve és bizonyságot téve, hogy ez az Isten igaz kegyelme, amelyben 

állotok.”  (1 Péter 5.12) 
 
Ha tanulmányozzuk Péter első levelét, akkor megérthetjük, hogy mi Isten igaz 
kegyelme. A Szent Szellem beszél Isten igaz kegyelméről.   

Vizsgáljátok meg magatokat az alábbiak szerint, hogy valóban Isten kegyelmében 
vagytok-e?  

 
- Isten igéjének és nem a gonosz kívánságoknak engedelmeskedtek, mint ahogyan a 
megtéretlen állapototokban volt?   (1 Péter 1.14) 
  
- Szentek vagytok, ahogyan Isten is szent, és szentek lesztek egész életetekben?   (1 
Péter 1.15) 
 
- Többre értékelitek Krisztus vérét minden földi ezüstnél és aranynál, ezért nem vagytok 
könnyelműek bűnt elkövetni (bűnt, amiért Jézus a vérét hullatta)?     (1 Péter 1.18-19) 
 

- Elhatároztátok magatokban, hogy egymást tiszta szívvel, buzgón szeretitek? (1 Péter 
1.22) 
 
- Levetkőztök minden gonoszságot, álnokságot, kétszínűséget, nagyravágyást, 
képmutatást, neheztelést, irigységet, féltékenységet, rágalmazást és gonosz beszédet?   
(1 Péter 2.1) 
 
- Úgy vágyakoztok Isten igéje után, ahogyan a csecsemő sír a tej után? ”    (1 Péter 2.2) 
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- Felépültök másokkal együtt Isten családjában, mint szellemi ház Isten számára és így 
megszabadultok az individualista keresztyénségtől? (1 Péter 2.5) 

 
- Engedelmeskedtek minden emberi hatalomnak az Úrért?    (1 Péter 2.13) 

 

- Azt teszitek mindenkor, ami helyes, így némítva el mások kritizálását? (1 Péter 2.15) 
 
- Tiszteltek minden embert?  (1 Péter 2.17) 
 
- Követitek Krisztust, aki nem követett el bűnt? (1 Péter 2.21-22) 
 

- Követitek Krisztus példáját, aki sohasem szidalmazott és nem fenyegetett senkit, 
amikor bántalmazták, hanem bízott az igazságosan ítélő Atyában?   (1 Péter 2.23) 

 

- Ti asszonyok engedelmeskedtek a férjeteknek szelíd és csendes lélekkel?  
(1 Péter 3.1-4) 
 
- Ti férfiak tisztelitek az asszonyokat, mint gyöngébb edényeket, akik örökös 
társaitok? (1 Péter 3.7) 
 
- Nem fizettek gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, 
hanem inkább áldást mondotok?    (1 Péter 3.9),  
 
- Megtartóztatjátok a nyelveteket a gonosz és hazug beszédtől?   (1 Péter 3.10) 
 
- A békességet keresitek minden emberrel kapcsolatban állandóan? (1 Péter 3.11) 
  
- Meghaltok önmagatoknak, mint ahogyan Jézus tette („testileg szenvedni”), úgy hogy 
egyáltalán ne kövessetek el bűnt? (1 Péter 4.1) 
  
- A hátralévő életeteket teljesen az Úr akarata szerint fogjátok élni?  (1 Péter 4.2)  
 
- Elfedezitek mások bűneit isteni szeretettel?   (1 Péter 4.8) 
  
- Örömmel fogadjátok a szenvedést Krisztusért?  (1 Péter 4.13) 
  
- Megtartóztatjátok magatokat, hogy ne avatkozzatok bele más ügyeibe? (1 Péter 4.15) 
  
- Megítélitek magatokat és nemcsak másokat ítélgettek?  (1 Péter 4.17) 
  
- Ti gyülekezeti vének alázatosan szolgáljátok Isten népét fizetés nélkül?  (1 Péter 5.1-
3) 
  
- Megalázzátok magatokat folyamatosan? (1 Péter 5.5-6) 
  
- Szabadok vagytok minden földi aggodalmaskodástól?   (1 Péter 5.7) 
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- Bátran és szilárdan ellene álltok a Sátánnak folyamatosan? (1 Péter 5.8-9) 
 
- A Szent Szellem azt mondja, hogy „Isten igaz kegyelme” ezt fogja kimunkálni a 
hívőkben és bátorítja Isten minden gyermekét, hogy „szilárdan álljon” meg abban 
folyamatosan”?   (1 Péter 5.12) 
 
Ez az igaz kegyelem, amit Krisztus a halála és feltámadása által megvásárolt a 
számunkra, mint a mi örökségünket. Ne veszítsük el azt az örökséget a hamis kegyelem 
üzenetét hallgatva, amit ma mindenfelé hirdetnek a babiloni keresztyénségben. 

Ami eltér a fent leírtaktól az hamis kegyelem és egyszerűen el kell utasítani. 

"Öltözzétek fel az alázatosságot, mert Isten az Ő kegyelmét az alázatosoknak adja"   
(1 Péter 5.5) 
 
Az Úr nyissa meg a szívetek szemeit, hogy meglássátok ezt és az Ő igaz kegyelmét 
fogadjátok be. Ámen. 

-§- 

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és a 
CFC honlapcímének megadásával: http://www.cfcindia.com  
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