
bibliaszol.hu 

 

“ELHÍVVA” 
MI ÁLTAL 
Ró 8:28 Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint 
hivatalosak. 
Ga 1:15 De mikor az Istennek tetszett, ki Elválasztott engem az én Anyám méhétől fogva és Elhívott az ő kegyelme 
által, 
2Ti 1:9 A ki megtartott minket és Hívott szent Hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő Saját végezése és 
kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte,  
Héb 11:8 Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor Elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, a melyet örökölendő 
vala, és kiméne, nem Tudván, Hová megy. 
 

MIRE 
Ga 5:13 Mert ti Szabadságra hivattatok Atyámfiai; csakhogy a Szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel 
Szolgáljatok Egymásnak. 
1Kor 7:15 Ha pedig a hitetlen Elválik, ám Váljék el; nem vettetett Szolgaság Alá a keresztyén Férfiú, vagy asszony az 
ilyen dolgokban. De békességre Hívott minket az Isten. 
1Th 4:7 Mert nem Tisztátalanságra, hanem szentségre Hívott el minket az Isten. 

1Pét 3:9 Nem fizetvén gonoszszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást Mondván, 
tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. 
1Th 2:12 És kérve kértünk, hogy Istenhez Méltóan viseljétek magatokat, a ki az ő Országába és dicsőségébe Hív 
titeket. 
Ga 1:6 Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által Elhívott, ily hamar Más evangyéliomra 
hajlotok: 
Ef 4:4 Egy a test és egy a Lélek, miképen Elhívatástoknak egy reménységében Hívattatok el is; 
 

1Kor 1:9 Hű az Isten, ki Elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal Való közösségre, 
1Pét 2:21 Mert arra Hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek Példát Hagyván, hogy az ő 
nyomdokait kövessétek: 
 

1Pét 5:10 A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az ő örök dicsőségére Hívott el minket a Krisztus Jézusban, 
titeket, a kik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, Szilárdakká és állhatatosakká. 
2Pét 1:3 Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és kegyességre Való, Annak 
megismerése által, a ki minket a Saját dicsőségével és Hatalmával Elhívott; 
2Th 2:14 A mire Elhívott titeket a mi evangyéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. 
Héb 9:15 És ezért új szövetségnek a Közbenjárója ő, hogy Meghalván az első szövetségbeli bűnök Váltságáért, a 
hivatottak elnyerjék az Örökkévaló örökségnek ígéretét. 
 

AMI MÁR MEGVAN 
1Pét 2:9 Ti pedig Választott nemzetség, Királyi Papság, szent nemzet, Megtartásra Való nép vagytok, hogy hirdessétek 
Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő Csodálatos Világosságára Hívott el titeket; 
1Kor 7:22 Mert az Úrban Elhívott szolga az Úrnak szabadosa; Hasonlóképen a ki Szabadságban Hívatott el, 
Krisztusnak Szolgája. 
Jak 2:23 És beteljesedett az Írás, a mely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és Tulajdoníttatott néki 
Igazságúl, és Isten Barátjának neveztetett. 
1Kor 1:24 Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy Zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek Hatalmát és 
Istennek bölcseségét. 
Kol 3:15 És az Istennek békessége uralkodjék a ti Szívetekben, a melyre el is Hívattatok egy testben; és Háládatosak 
legyetek. 
 

AHOVA EZ VISZ MINKET 
Ef 4:1 Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy Járjatok úgy, mint illik Elhívatástokhoz, melylyel 
Elhívattatok, 


