
Szokatlan építkezés
1 Péter 2:4-12



Levetve tehát minden gonoszságot, minden 
álnokságot, képmutatást, irigységet és minden 
rágalmazást, 2mint újszülött csecsemők a 
hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon 
növekedjetek az üdvösségre; 3mivel 
megízleltétek, hogy jóságos az Úr.

1 Péter 2:1-3



Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az 
emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten 
előtt „kiválasztott és drága”; 5ti magatok is mint élő 
kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, 
hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek 
kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. 6Ezért áll ez 
az Írásban: „Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott 
drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül 
meg”. 7Néktek, a hívőknek drága kincs; a 
hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az 
építők, sarokkővé lett, 8megütközés kövévé és 
botránkozás sziklájává; azok beleütköznek, mert 
nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is 
rendeltettek.

1 Péter 2:4-8



Általa vigyük Isten elé a dicsőítés 
áldozatát mindenkor, azaz nevéről 
vallást tévő ajkaink gyümölcsét.

Zsidók 13:15



A jótékonyságról és az adakozásról 
pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen 
áldozatokban gyönyörködik az Isten.

Zsidók 13:16



Az Isten irgalmára kérlek tehát 
titeket, testvéreim, hogy okos 
istentiszteletként szánjátok oda 
testeteket élő és szent áldozatul, 
amely tetszik az Istennek.

Róma 12:1



Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az 
emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten 
előtt „kiválasztott és drága”; 5ti magatok is mint élő 
kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, 
hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek 
kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. 6Ezért áll ez 
az Írásban: „Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott 
drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül 
meg”. 7Néktek, a hívőknek drága kincs; a 
hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az 
építők, sarokkővé lett, 8megütközés kövévé és 
botránkozás sziklájává; azok beleütköznek, mert 
nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is 
rendeltettek.

1 Péter 2:4-8



Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt 
hozzájuk: „Népünk vezetői, Izráel vénei! Ha 
minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett 
felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek 
tudomásul valamennyien, Izráel egész népével 
együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, 
akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a 
halálból: őáltala áll ez előttetek egészségesen. 
Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők, 
megvetettetek, és nincsen üdvösség senki 
másban, mert nem is adatott az embereknek az 
ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.”

Apcsel 4:8-12



Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az 
emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten 
előtt „kiválasztott és drága”; 5ti magatok is mint élő 
kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, 
hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek 
kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. 6Ezért áll ez 
az Írásban: „Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott 
drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül 
meg”. 7Néktek, a hívőknek drága kincs; a 
hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az 
építők, sarokkővé lett, 8megütközés kövévé és 
botránkozás sziklájává; azok beleütköznek, mert 
nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is 
rendeltettek.

1 Péter 2:4-8



Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, 
szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, 
hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a 
sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott 
el titeket; 10akik egykor nem az ő népe voltatok, 
most pedig Isten népe vagytok, akik számára 
nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.

1 Péter 2:9-10



Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és 
idegeneket: tartózkodjatok a testi vágyaktól, 
amelyek a lélek ellen harcolnak. 
12Tisztességesen éljetek a pogányok között, 
hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint 
gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, 
dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.

1 Péter 2:11-12




