1 – Hogyan ismerhetjük meg a jövőt?
Álom a múltból – üzenet a jelennek
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(Videó: 10 sec) A kutatók szerint minden ember álmodik
– méghozzá többször is egy éjjel. A legtöbb álomra
azonban nem is emlékszünk.
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A történelem által feljegyzett álmok közül talán az a
legjelentősebb, amelyik 2600 évvel ezelőtt történt
Babiloniában egy éjjel."
Az álomról részletes feljegyzés készült, mert az írta le,
aki maga is látta az álmot.
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A vonaton utazva, egy szórakozott tudós teljesen
belemerült az olvasmányába. Amikor a jegykezelő
odaért, elkérte az olvasó utastól a menetjegyet. A tudós
minden zsebébe belenyúlt, de sehol sem találta. Ismét
elkezdte keresni, egyre izgatottabb lett. A jegykezelő
megértően így szólt, „Hagyja csak uram, ha majd
meglesz, elpostázza a cégnek. Nem kétlem, hogy van
jegye.”"
A tudós azonban pánikszerűen válaszolt: „Ön ezt nem
érti! Meg kell találnom a jegyet, hogy megtudjam merre
is tartok tulajdonképpen.”"
A világon ma is milliók vetik fel a kérdést: „Merre is
tartunk tulajdonképpen?” A jövő bizonytalannak
látszik. Az emberek zavarban vannak. Azon tűnődnek,
vajon hova tart világunk."
Nem szükséges azonban tovább tűnődnünk.
Kétezerötszáz évvel ezelőtt egy ókori király álma
felvázolta elénk világunk történelmét.
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A Bibliában, Dániel könyvének második fejezetében
találhatjuk az álom leírását."
Azonban a hatalmas Nabukodonozor király, aki az
álmot megálmodta, nem tudott (vagy nem akart)
visszaemlékezni az álmára! Tudta, hogy nem egy
hétköznapi álomról van szó. Érezte, hogy a titokzatos
álomnak felettébb nagy jelentősége van."
Úgy is volt!
Isten egy olyan álmot bocsátott rá, amely felvázolta a
világ történelmét – különösen Európáét és a KözépKeletét – Nabukodonozor király napjaitól egészen az
idők végéig!
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Hála Istennek, hogy megosztotta velünk, amit a jövő
tartogat világunk számára."
Babilon – az első világbirodalom – volt az akkor ismert
világ nagyhatalmai között a legnagyobb, a
leggazdagabb és a legbefolyásosabb. "
Babilon királya volt a leghatalmasabb uralkodó. "
Puszta erejével, hatalmával érte el, hogy ellenségei
egytől egyig mind behódoltak előtte, mígnem országa
lett a Nemzetek Királynője.
Uralkodásának második esztendejében Nabukodonozor
birodalmának sorsa felett tűnődve tért nyugovóra. "
Mint minden uralkodó, ő is szerette volna tudni a jövőt. "
Azon az éjjelen, Isten letekintett a mennyből és úgy
döntött, hogy e jóindulatú egyeduralkodónak
betekintést ad a jövőbe.
Másnap a király korán és nyugtalanul ébredt zaklatott
álmából."
Csak arra emlékezett, hogy álmodott valamit, aminek
megérzése szerint nagy jelentősége van, de szemmel
láthatóan nem tudta visszaidézni álmát."
A babilóniaiak nagyon fontosnak találták az álmokat,
ezért a király meg akarta tudni mit álmodott és, hogy mi
az álom értelmezése.
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Természetesen az ő udvarában is voltak csillagjósok,
mágusok és varázslók. "
Ők biztosan megfejtik, hogy mit jelent ez az egész."
A korai óra ellenére a király mindnyájukat maga elé
hivatta"
Amikor mindnyájan ott álltak előtte, a király így szólt:
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Az egybegyűltek más jósokhoz hasonlóan azt színlelték,
hogy ismerik és ki tudják jelenteni a jövőt. "
Találgatásokba bocsátkoztak amikor álmokat
értelmeztek, de igazából nem tudták, hogy mit
jelentenek azok. "
Most elhallgattak, hogy időt nyerjenek. Végül így
szóltak:
(Dániel 2: 4)"
Király, örökké élj! mondd meg az álmot a te
szolgáidnak, és megjelentjük az értelmét."
Magabiztosságuk azonban hamar szertefoszlott, mert a
büszke uralkodó megelégelte a halogatásukat és ezt
mondta:
(Dániel 2: 5, 6)"
Felele a király, és monda a Káldeusoknak: Az én szavam
áll!
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Ha tehát meg nem mondjátok nékem az álmot és annak
értelmét, darabokra tépettek,

15

és a ti házaitok szemétdombokká tétetnek.
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(Szöveg: Dániel 2: 3)"
Álmot láttam, és nyugtalan a lelkem megtudni az álmot."
Dániel 2: 3.
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Ha pedig az álmot és annak értelmét megjelentitek:
ajándékokat,
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jutalmat és nagy tisztességet vesztek tőlem; ezért az
álmot és annak értelmét jelentsétek meg nékem."
4-6 versek.
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A mágusok ismét csak arra kérték a királyt, hogy
legalább az álmot közölje velük, ám a király ekkor már
tudta, hogy csalókkal van dolga. Ismét megfenyegette
őket, mire ők bevallották:
19

(Dániel 2: 10, 11)"
Felelének a Káldeusok a királynak, és mondák: Nincs
ember a földön, a ki a király dolgát megjelenthesse:
20

mivelhogy bármilyen nagy és hatalmas is, egyetlen
uralkodó sem kívánt egyetlen írástudótól, varázslótól és
Káldeustól sem ilyen dolgot.
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... és nincs más, aki azt megjelenthesse a király előtt,
hanemha az istenek, a kik nem lakoznak együtt az
emberekkel."
Dániel 2: 10, 11.
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A Biblia szerint a király nagy haragra gerjedt és
megparancsolta katonáinak, hogy végezzék ki a
bölcseket.
23
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A király, aki sokra értékelte ezt az őszinte fiatalembert,
időt adott neki, hogy beszéljen Istenével – a teremtő
Istennel."
Micsoda súlyos felelősség nehezedett Dániel vállaira."
Nem csak a saját és három barátjának élete forgott
kockán, hanem az összes babiloni bölcseké is."
Dániel visszatért a házába és elmondta a többieknek a
helyzetet.
Együtt irgalmat kértek Istentől, hogy fejtse meg előttük
az álom titkát, hogy ne kelljen a babiloni bölcsekkel
együtt elveszniük."
Micsoda ima-összejövetel lehetett!"
Négy héber fiatalember imádkozik Istenhez, hogy tárja
fel egy pogány király rejtélyes álmát a végzetes határidő
előtt (16-18 versek).
A Biblia szerint Dániel Istene még aznap éjjel
látomásban feltárta előtte a titkot."
A menny Istene meghallgatta imáikat!"
Így hát Dániel áldotta az Istent és így szólt:
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(Szöveg: Dániel 2: 23)"
Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én
téged, hogy bölcsességet és erőt adtál nékem,
28
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Sajnos Dániel és a három héber társa is a bölcsek közé
tartozott, noha egyikük sem volt jelen, amikor a király
álmának megfejtését követelte."
Amikor a katonák eljöttek érte, hogy a kivégzésre
vigyék, Dániel megdöbbent. Időt kért, hogy
tanácskozhasson Istennel, aki nem lakozik az emberek
között, és bölcsességet kérhessen tőle az álom
megfejtéséhez (12-15 versek)
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és mostan megjelentetted nékem, a mit kértünk tőled;
mert a király dolgát megjelentetted nékünk! 23 vers."
Milyen örömteli izgalom lehetett Dániel és héber
barátai szívében!"
Dániel Ariókhoz sietett, a királyi testőrség fejéhez, és a
következőket mondta:
(Szöveg: Dániel 2: 24)"
Beméne azért Dániel Ariókhoz, a kit rendelt vala a
király, hogy elveszítse a babiloni bölcseket; elméne
azért, és mondá néki:
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A babiloni bölcseket ne veszíttesd el; vígy engem a
király elé és a megfejtést tudtára adom a királynak.
Dániel 2: 24.
31

Amikor Dániel a király elé járult, Nabukodonozor
megkérdezte tőle, hogy valóban képes-e megfejteni
álmát és annak értelmét. "
Figyeljük meg, hogy mit válaszolt a királynak Dániel.
32

(Szöveg: Dániel 2: 27, 28)"
A titkot, a melyről a király tudakozódék, a bölcsek,
varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem
jelenthetik a királynak;
33

De van Isten az égben, a ki a titkokat megjelenti; és ő
tudtára adta Nabukodonozor királynak: mi lészen az
utolsó napokban... 27, 28 vers.
34

Figyeljük meg, hogy Dániel nem magának
tulajdonította az álom megfejtésének érdemét. "
Dániel tudta, hogy csak Isten fedheti fel a jövőt.
35
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(Szöveg: Ésaiás 46: 10)"
Dániel kétségkívül tanulmányozta Ésaiás 46: 9, 10
verseit: "
... én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és
nincs hozzám hasonlatos.
Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat,
a mik még meg nem történtek...

Ez a bölcsesség Istentől származott, aki megragadta az
alkalmat, hogy a világ történelmének több mint 2600
évét felvázolja Nabukodonozornak és nekünk."
Dániel mindenek előtt feltárja az álom hátterét:
38

(Szöveg: Dániel 2: 29)"
Néked, oh király! gondolataid támadtak a te ágyadban a
felől, hogy mik lesznek ez után,
39

és a ki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, a
mi lesz. [az utolsó napokban]"
Dániel 2: 29.
40

(Szöveg: Dániel 2: 31)"
Majd Dániel elmondja az álomot:"
Te láttad, oh király, és ímé egy nagy kép;
41

ez a kép, mely hatalmas vala és kiváló az ő fényessége,
előtted állt vala, és az ábrázata rettenetes volt."
31. vers.
42
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(Videó: 9 sec)"
Szinte halljuk, ahogy a király izgatottan közbevág és azt
mondja: „Igen, igen, ez az! Egy hatalmas állókép, egy
szobor, amely fölébe emelkedik mindennek!”"
Dániel olyan tisztán írja le az álmot, hogy a királyban
semmi kétség nincs, hogy azonos azzal, amelyet ő maga
is látott.
(Szöveg: Dániel 2: 32, 33)"
Annak az állóképnek feje tiszta aranyból, melle és
karjai ezüstből, hasa és oldalai rézből,
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lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint
cserépből valának.
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(Videó: 14 sec) "
Nabukodonozor ámulva hallgatja, ahogy Dániel leírja a
szobor összetevő elemeit pont úgy, ahogy ő is látta az
álmában. "
A fej ragyogó aranyból volt."
A melle és a karjai a kevésbé csillogó ezüstből."
A hasa és az oldalai rézből, vagyis bronzból."
A lábszárai vasból, a lábfeje pedig a vas és a cserép
keverékéből állt.
(Szöveg: Dániel 34, 35)"
Nézted vala, a míg egy kő leszakada kéz érintése nélkül,
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és letöré azt az állóképet vas- és cseréplábairól, és
darabokra zúzá azokat.

48
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Akkor egygyé zúzódék a vas, cserép, réz, ezüst és arany,
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és lőnek mint a nyári szérűn a polyva, és felkapá azokat
a szél, és helyöket sem találák azoknak.
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(Videó: 9 sec)"
Ezek után a király döbbenve nézhette, amint egy
semmiből jövő kő nagy sebességgel eltalálja a szobor
vascserép lábát és összetöri azt; a szobor alapjaiban
meginog, majd összeomlik, és porrá zúzódik, a szél
pedig nyomtalanul elhordja minden maradványát.
(Szöveg: Dániel 2: 35)"
Az a kő pedig, a mely leüté az állóképet nagy heggyé
lőn, és betölté az egész földet."
Dániel 2: 29-35.
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(Videó: 8 sec)"
„Valóban Dániel,” mondhatta a király, „egy kő, amely
kéz érintése nélkül alászállt, és szétzúzta a szobrot, nagy
heggyé nőt majd betöltötte az egész földet.”"
Minden úgy történt, ahogy a király megálmodta.
Képzeljük csak el, Nabukodonozor király mennyire
ámulhatott azon, hogy ez a nemes fiatalember pontról
pontra elmondja neki az álmát, úgy ahogy azt
megálmodta!
Egy valamiben biztos lehetett a király. Ember el nem
mondhatta Dánielnek, hogy ő mit álmodott. Nincs
ember, aki elmondhatná, hogy a másik ember mit
álmodott. Az álom megfejtése csakis isteni forrásból
eredhetett.

9

1 – Hogyan ismerhetjük meg a jövőt?

50

1 – Hogyan ismerhetjük meg a jövőt?

55

Ezek után eltűnődhetett azon, hogy hogyan kapcsolódik
ez az álom a saját személyéhez. Bennünk is felmerülhet
ez a kérdés. Nabukodonozor király álma azonban
előrevetíti a földi történelem kulcsfontosságú
nemzeteinek emelkedését és bukását. "
Az álomban képviselt birodalmaknak, így vagy úgy,
nagy hatása volt a világ minden népére, különösen a
modern időkben.
Isten mindössze néhány szóban felvázolta az emberiség
történelmét a babiloni birodalomtól – 600 évvel Krisztus
előtt – egészen a földi történelem csúcspontjáig. "
Végül Dániel rátér az álom lényegére.
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(Szöveg: Dániel 2: 38)"
Dániel egyenesen a király szemébe néz és ezt mondja:
Te vagy az arany-fej."
38. vers."
Babilon volt a fő – egy nemzet tiszta aranyból!"
E szavakra a király arcán bizonnyal elégedett mosoly
jelenhetett meg.
Babilon katonai hódításai és nagyszerű építkezési
teljesítményei felülmúlhatatlanok voltak."
A történészek is megegyeznek abban, hogy az arany
jelképezi legjobban Babilon birodalmát.
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Az aranyat túláradóan használták a babiloni épületek
díszítésére."
Figyeljük meg, hogy egy történész hogyan írja le ezt a
nagy ősi várost:
59

“A Kelet kertjébe ágyazva, tökéletes négyzet alakban,
vízes árkokkal vagy csatornákkal övezve...
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állt e város, amely bronz kapuival, erkélyről erkélyre
emelkedő függőkertjeivel... két uralkodói palotájával
úgy emelkedett ki a pusztaságból, mint
10
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egy páratlan méltóságú királynő, akinek lábai előtt
hever az egész föld...
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A város csodás függőkertjei az antik világ hét csodái
közé tartoztak!
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Ha Dániel ravasz politikus lett volna, aki a saját
nevének akar dicsőséget szerezni Babilonban, akkor
ennél a pontnál abbahagyja az álom értelmezését. "
De Dániel Isten világnak szóló üzenetét közvetítette,
amely nem csak a saját korának szólt, hanem külön
jelentőséggel bír földi történelmünk végén.
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(Szöveg: Dániel 2: 39)"
Ezért Dániel alázatosan, de határozottan kijelentette a
királynak:"
És utánad más birodalom támad, alábbvaló mint te."
Dániel 2: 39.
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Dániel szavaira a király elégedett mosolya valószinüleg
lelohadt."
Babilónia büszke uralkodójának bizonyára meg sem
fordult a fejében, hogy egy másik nemzet is uralkodhat
a világ felett.
Ami azt illeti, a régészek találtak egy kőtáblát, amelyen
Nabukodonozor következő szavai voltak bevésve:

68
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Ez a város volt az aranyfővel jelképezett birodalom
fővárosa.”"
Uriah Smith, Dániel Jövendölései és a Jelenések, 33,
34.o.
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„Megerősítettem Észagila és Babilon erődítményeit, és
uralkodásom nevét örökre megalapoztam.”

69

(Szöveg: Dániel 4: 27)"
A Biblia szerint szóla a király és mondá: Nem ez-e ama
nagy Babilon,
70

71

a melyet én építettem királyságom házának, az én
hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére?
Dániel 4: 27."
Isten azonban kijelentette, hogy egy másik hatalom lép
Babilon arany birodalmának helyébe."
Dániel pedig megérte ennek beteljesedését.
(Videó: 13 sec) "
Nabukodonozor arrogáns és büszke unokájának,
Belsazárnak idejében a méd Kürosz ostrom alá vette
Babilont.
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Kr. e. 539. október 13.-án a Babiloni aranybirodalom
dicstelen véget ért!
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Isten azt is megjövendölte, hogy ki által és hogyan fog
elesni a város."
Majdnem 200 évvel Babilon bevétele előtt
74

(Szöveg: Ésaiás 45: 1)"
Isten Ésaiás próféta által kijelentette:"
Így szólt az Úr felkentjéhez, Czírushoz, kinek jobbkezét
megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket,
75
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és a királyok derekának övét megoldjam, és a kapuk be
ne zároltassanak."
Ésaiás 45: 1.
76

Isten kijelentette, hogy ki által esik el Babilon: 150 évvel
születése előtt néven nevezte a méd Czíruszt.
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(Videó: 8 sec)"
Czírusz nem tudta ledönteni a város falait, mivel azok
túl vastagnak és magasnak bizonyultak. Ezért mást talált
ki:"
Eltéríti a városon keresztül áramló folyót, hogy a
katonái a folyó medrén át behatolhassanak a város
közepébe."
Valaki pedig, gondatlanságból, vagy árulásból, nyitva és
őrizetlenül hagyta a belső kapukat!
Czírusz katonái valóban behatoltak a városba és
megölték a királyt és a nemeseit, akik épp a
Nabukodonozor által zsákmányolt arany edényekből
tivornyáztak. "
Ezeket az arany edényeket évekkel ezelőtt Salamon
templomából zsákmányolták.
Ahogy Dániel mondta, Babilon arany birodalma után
egy másik birodalom támad, alábbvaló Babilonnál. Ezt
az ezüst mell és karok jelképezték a szoborálomban.

80

81

Noha a médek és a perzsák szövetséges birodalma
valóban alávalóbbnak bizonyult a dicsőséges babiloni
birodalomhoz képest, mégis mintegy két évszázadig
uralta Közép-Keletet."
Dániel azonban megjövendölte, hogy ennek a
birodalomnak is meg lesznek a határai:
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(Szöveg: Dániel 2: 39)"
... és egy másik, egy harmadik birodalom, rézből való, a
mely az egész földön uralkodik."
Dániel 2: 39."
Beteljesedett ez? De még mennyire!

83

A fémszobor bronz hasával és oldalaival jelképezett
történelmi korszak akkor vált valóra, amikor a briliáns
fiatal hadvezér, Nagy Sándor Kr. e. 331-ben az Arbelai
csatában legyőzte a perzsa III. Dareiosz hadseregét. "
A harmadik birodalom Görögország volt.
Nagy Sándor 25 évesen lett az akkor ismert világ
legkiterjedtebb birodalmának uralkodója.

84

Arrianosz, a görög történész így írt Nagy Sándorról:"
„Meggyőződésem, hogy nem volt olyan nemzet, város,
vagy nép… amelyet ne ért volna el nevének híre…
85

Mintha csak valamilyen isteni kéz nyugodott volna
születése és cselekedetei felett.”"
- Historical Library, 16. könyv, 12. fejezet.
86

Az előbbieknek megfelelően a görög gyalogság által
leginkább viselt fémnem a réz volt, mint ahogy az
Nabukodonozor álmában is megjelenik.
87

Nagy Sándor 33 éves sem volt, amikor magas lázban
meghalt. Halála után birodalma meggyengült és több
részre szakadt, míg végül
88
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„Nagy Sándor birodalma Kr.e. 168. június 22.-én, 144
évvel a halála után, dőlt meg.” "
- A római nép története, 3. könyv, 10. fejezet.
89
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A vas lábszárak jól jelképezik a negyedik
világbirodalom kegyetlenül pusztító hatalmát. "
Így írta le ezt a birodalmat Dániel a királynak:
91

(Szöveg: Dániel 2: 40)"
A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas;...
(Dániel 2: 40).
92

93

E birodalom császárai isteneknek kiáltották ki magukat,
és minden embertől imádatot és engedelmességet vártak
el."
A római uralkodás alatt két nagy fontosságú esemény
zajlott le a nép történetében.
1. Jézus megszületett Bethlehemben."
Római helytartó volt, aki elrendelte a két évnél fiatalabb
fiú gyermekek kivégzését Bethlehemben. Abban
reménykedett, hogy sikerül megölnie Jézust. Valamint

94

95

2. Jézust Júdeában, római fennhatóság alatt keresztre
feszítik. "
Római helytartó volt az, aki jóváhagyta Jézus elítélését. "
Jézust római katonák szegezték a kereszthez, és sírjára
római pecsétet helyeztek, hogy senki fel ne bontsa."
A prófécia menete innentől kezdve megváltozik."
Rómát már egyetlen VILÁGBIRODALOM sem követi a
sorban.
15
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Elérkeztünk az antik nagyhatalmak legszörnyűségesebb
birodalmáig."
Emlékezzünk Isten jövendölésére, amely szerint négy
világhatalom követi egymást sorban.

1 – Hogyan ismerhetjük meg a jövőt?
(Szöveg: Dániel 2: 41, 43)"
Dániel a következőket írta: Azt is láttad, hogy a lábak és
az ujjak részint cserépből, részint vasból vannak.
96

Az a királyság ugyanis szétszakad,...

97

... Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem
egyesülnek egymással,

98

ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel. Dániel 2: 41, 43
(Magyar Bibliatársulat).

99

Más szavakkal, a prófécia szerint nem kerül sor egy
ötödik világbirodalom megalakulására, hanem a római
vasbirodalom szakad majd szét kisebb hatalmakra.
100

(Videó: 3 sec) "
Róma számos királyságra oszlik.

101

A 600 évig uralkodó óriási római birodalom vas
összetevői szétestek.

102

A fényűzés, a politikai korrupció és az erkölcsi
hanyatlás miatt Róma szilárdsága és ereje
megfogyatkozott, ezáltal a birodalom könnyű prédája
lett a Kr.u. 351 és 476 között támadó barbár törzseknek.
103
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Romulus “Augustus” császárt megfosztották trónjától,
Róma pedig az álomszobor vas és cserép lábaival
jelképezett darabjaira hullott szét.
104

(Szöveg: Dániel 2: 43)"
Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok
emberi mag által vegyülnek össze,

106

de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem
egyesül a cseréppel."
Dániel 2: 43."
A római birodalmat a barbár inváziók darabokra tépték."
Ezek a darabok – amelyeket a szobor vas és agyagcserép
lábai jelképeztek – képezték a mostani Európa
nemzeteinek alapjait.
(Videó: 6 sec) A legtöbb történész az alábbi tíz barbár
törzset sorolja fel:"
alemannok – németek, burgundok – svajciak, frankok –
franciák, lombárdok – olaszok, szászok – angolok

107

(Videó: 6 sec)"
szvévek – portugálok, vizigótok – spanyolok, herulok,
osztrogótok, vandálok – mostanra kihalt nemzetek, vagy
elvegyültek a körülöttük élő népekkel.
108

Isten kijelentése arról, hogy e népek soha nem fognak
világbirodalommá egyesülni, határozza meg e népek
tetteit.
109

Európa továbbra is megosztott marad. Nem fognak
egyesülni egymással!"
A közös európai piac, valamint a közös pénznem
ellenére még mindig megosztottak.
110
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105

1 – Hogyan ismerhetjük meg a jövőt?
Azt olvastuk, hogy emberi mag által vegyülnek össze,
vagyis a méltóságok házasságra lépnek majd.

111
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Dánia egyik palotájában megtalálható az európai királyi
családok családfája. Mindnyájan rokonságban álltak.
Azt remélték, hogy ezáltal megakadályozzák a
háborúkat."
Nos, a terv nem vált be.
Egyszerűen nem jöttek ki egymással. Sok európai
háború tulajdonképpen családi perpatvar volt. Isten
előre látta, hogy nem tudnak majd egymással egyesülni."
Sokszor megpróbálták visszaállítani a római birodalmat,
ám igyekezetük sosem volt maradandó, mint ahogy a
vas sem egyesül maradandóan az agyagcseréppel.
Gondoljuk csak végig, hogy hányan kísérelték már meg,
hogy Európa nemzeteit összeragasszák. Mi lett azokkal
a világuralkodásra törő vezetőkkel, akik egyesíteni
akarták a megosztott Európát?

114

115

116
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Nagy Károly – LEGYŐZETETT, V. Károly –
LEGYŐZETETT, XIV. Lajos – LEGYŐZETETT, Napóleon
– LEGYŐZETETT, Vilmos császár – LEGYŐZETETT,
Hitler – LEGYŐZETETT."
Napóleon, Franciaország Elba szigetére száműzött nagy
harcosa, kénytelen volt beismerni, hogy vereséget
szenvedett Istennel szemben."
Istennel szemben mindnyájan vereséget szenvedtek.
Isten kijelentette, hogy „egymással nem egyesülnek!”"
Helyénvaló sírfelirat lenne ez minden világuralomra
törő vezérnek. "
Ennek ellenére ma is sokan igyekeznek egyesíteni az
európai nemzeteket, pedig azok egymással nem
egyesülnek, mint ahogy azt Isten megmondta."
Lehet, hogy társulnak, de maradandóan egyesülni nem
fognak.
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117

(Videó: 12 sec)"
Nabukodonozort bizonnyal meglepte a próféciának e
fordulata."
Isten megjövendölte négy világbirodalom sorsát.
Megjövendölte, hogy a római birodalmat számos kisebb
hatalom fogja soron követni, amelyekből hét ma is jelen
van Nyugat Európában – az egyik erősebb, a másik
gyengébb, de mindnyájukban közös, hogy nem
egyesültek.

118

(Szöveg: Dániel 2: 44, 45)"
Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny
Istene egy királyságot, amely nem semmisül meg soha,
119

és a királyi uralom más népre nem száll át. Összetöri
mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik, maga
pedig fennáll mindörökké.
120

Ezért láttad, hogy a hegyről egy kő zuhant le anélkül,
hogy valaki is hozzányúlt volna,

121

és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt és az
aranyat.

122

A nagy Isten tudtára adta a királynak, hogy mi történik
majd ezután. Igazat mond ez az álom, és bizonyos a
magyarázata."
Dániel 2: 44, 45 (Magyar Bibliatanács)
123
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Mi történik majd ezután?"
Nyilvánvaló örömmel és magabiztossággal Dániel rátért
az álomszobor értelmezésének csúcspontjára. A
következőket olvassuk:

1 – Hogyan ismerhetjük meg a jövőt?

124

125

Krisztus második eljövetele és királyságának
megalapozása lesz a következő nagy esemény az
emberiség történelmének színpadán, amelyet a „kéz
érintése nélkül” leszakadó kő jelképez."
Jézus királyságát nem emberi kezek alapozzák meg,
hanem Isten hatalmas keze – olyan királyság lesz az,
amely betölti az egész földet.
(Szöveg: Jelenések 11: 15)"
Akkor teljesedik be majd a prófécia: "
... E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi
lettek, a ki örökkön örökké uralkodik."
Jelenések 11: 15.
Figyeljük meg, hogy mely utolsó eseményeket foglalja
magában Dániel könyvének ez a csodálatos próféciája:

126

Jézus második eljövetele

127

A világ nemzeteinek véget vet

128

Isten megalapozza saját királyságát

129

Ez a királyság mindörökké fennáll

130
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Jézus lesz a felkent Királyok Királya

131

Visszatér a földre, hogy uralkodjon

133

134

Amikor Dániel befejezte a király álmának feltárását és
annak értelmezését, Nabukodonozor felkelt trónjáról és
alázatosan leborult Dániel előtt Dániel Istenének
tiszteletére, akinek a bölcsességét és a hatalmát a
szolgája ilyen hatásosan képviselte.
(Szöveg: Dániel 2: 47)"
A király így szólt Dánielhez: ... Bizonnyal a ti Istenetek,
ő az isteneknek Istene, és a királyoknak ura és titkok
megjelentője..."
Dániel 2: 47."
Legyen a te Istened az én Istenem – az Isten, aki a
kezében tartja a jövőt.
Hat évszázaddal Krisztus születése előtt Isten feltárta az
eljövendő századok titkait a Nabukodonozor álombeli
szobra által.

135
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Bizony barátaim, „igazat mond ez az álom, és bizonyos a
magyarázata!”"
Az utazás lassan a végére ér."
A következő nagy esemény az lesz, amikor Krisztus
eljön a felhőkben, mikor megalapítja az ő örökkévaló
királyságát.
(Videó: 5 sec)"
Az arannyal, ezüsttel, rézzel, vassal jelképezett
birodalmak már mind a múlté. "
Az elkövetkező dicső esemény a mi Urunk közeli
eljövetele.
21
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138

139
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A véráztatta Golgota által egy csodálatos jövőt
biztosított számunkra."
Már csak egy kevés idő, és ezek az események valóra
válnak."
Ebben a pillanatban is készíti Isten a királyságát, és
azokat, akik a királyságának részesei lesznek.
(Videó: 7 sec) Bizonyosan részesei lehetünk, ha hit által
követjük a tolvaj példáját, aki Krisztus mellett ég és föld
között függött."
Krisztushoz már nem kerülhetett közelebb, de tudta,
hogy bűnös, és hogy megváltásra van szűksége a bűnei
miatt."
Tekintetét a világ Megváltójára emelte, akinek
töviskoronázta homlokáról vér folyt az arcára."
A tolvaj szíve megrendült. Megvallotta bűneit és így
kiáltott:
(Szöveg: Lukács 23: 42)"
... „Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te
országodban!”"
Lukács 23: 42."
Jézus pedig biztosította arról, hogy vele lesz abban az
országban.
A tolvaj imája lehet az Ön imája is, és Ön is
megkaphatja a biztosítékát annak, hogy Krisztussal ott
lesz az Ő országában, amelyet hamarosan megalapít itt e
földön.

141
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(Szöveg: Máté 25: 34)"
Eljövetelekor elhangzik majd Krisztus ajkáról a
meghívás:"
... „Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez
országot, a mely számotokra készíttetett”..."
Máté 25: 34.
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143

Ebben az Istenben bizalma lehet."
Ebben az Istenben megbízhat."
Az Ő kezében megnyugodhat."
Ő ma megszólít."
Meghívását ma tolmácsolja Ön felé."
A szívére akar hatni most."
Legyen válasza: „Igen, Uram, teljesen megbízom
benned. Átadom neked az életem, ahogy most imában
hozzád fordulunk.”
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144

A világ sorsa nem emberi kezekben van, hanem
Istenében. Ezért nagyobb bizalommal nézhetünk
szembe a jövővel. Krisztus hamarosan eljön. A kő,
amely kéz érintése nélkül alászáll, összezúzza majd a
szobrot. "
A földi királyságok véget érnek."
Isten pedig megnyitja örökkévaló birodalmát.
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2 – Jelek, amiket észre kell vennünk
Hogyan tekinthetünk bátran a jövőbe?

1

3

4

Később megkérdezték tőle, hogy amikor egyedül volt
ott kint a nyílt tengeren, hogyan tudott nyugodt
maradni. Ezt válaszolta: „Csak azt tettem, amit apa
mondott. Tudtam, hogy visszajön értem és nem féltem.”"
Ezt a bátor kislányt a reménye tartotta életben; a remény
tette lehetővé, hogy élve megmentsék. "
Nekünk, keresztényeknek az a reménység tartja életben
hitünket, hogy mennyei Atyánk hamarosan visszatér,
hogy megmentse a pusztulás szélén álló bolygónkat.
(Videó: 10 sec) Nemrégiben egy híres tudós hangot adott
a félelmének, miszerint a világunk nem ér meg még egy
ezer évet."
Szerinte a föld légkörének ember által okozott
szennyezettsége az egész világon megnöveli az
átlaghőmérsékletet,

1
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2

Egy csodás nyári reggelen az apa és a kilenc éves
kislánya kimentek az óceánra fürdeni. Már egy ideje
pancsoltak a hullámokban, amikor hirtelen az árapály
elég nagy erővel visszavonult."
Az ár magával ragadta a kislányt és távolra sodorta. Az
apja nem tudta elérni. Márpedig a kislány segítség
nélkül nem juthatott ki a partra."
Szerencsére az apa nem esett pánikba, hanem
odakiáltott a kislányának: „Lebegj a vízen, és lassan
ússzál! Ne félj! Visszajövök érted.”"
Majd csónakért sietett. "
Az apának elállt a szívverése, amikor a csónakkal és
néhány mentővel visszaért a helyszínre. A kislányának
nyoma sem volt. Az ár kisodorta a nyílt tengerre.
Amikor végül megtalálták, a kislány nyugodtan úszkált,
ahogy az apja mondta neki.
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ami halálos hőhullámokat okoz, a sarki jégréteg
megolvad, és ennek következtében a kontinenseket
elárasztja a víz."
Mások azonban másként látják a világunk végét.
5

(Videó: 5 sec) Egyesek azt mondják, hogy nukleáris
háború során végzünk egymással.

6

Mások szerint, azzal, hogy a földünk lakossága
ugrásszerűen növekszik, kimerítjük az
élelmiszerkészletünket és egyéb erőforrásainkat.
7

Vannak, akik úgy vélik, hogy a földünk egy hatalmas
üstökössel egy vagy kisbolygóval való ütközés során
semmisül majd meg.
8

És persze vannak, akik szerint egy napon más bolygóról
idegenek jönnek a Földünkre és végeznek majd velünk."
Legtöbbünk azonban egészen más dolog felett aggódik.
9

Küszködünk a megélhetésért, azért, hogy kijöjjünk
másokkal, vagy éppen betegséggel, bánattal és halállal
harcolunk.
10

11

2

Sokunk, vagy talán legtöbbünk számára az élet nem
könnyű. Van, amikor olyan nehéz, hogy azt kívánjuk:
bárcsak véget érne ez a világ!"
Az élet azonban nem állhat csak fájdalomból,
éhínségből, nyomorúságból és feszültségből. Ennél jobb
világot akarunk!
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Nos, jó hírem van az Ön számára. Ez a világ valóban a
végét járja. És egy jobb világ van eljövendőben.
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Talán mindannyian szeretnénk tudni, hogy mikor jön el
világ vége."
Vajon még a mi életidőnkben jön el, vagy majd csak
ezer, vagy tízezer év múlva?
És kinek van igaza afelől, hogy HOGYAN ér véget a
világ? "
Jövendöléseiket hirdető prófétákban nincs hiány.
14

Nehéz viszont olyan prófétát találni, akinek az
előrejelzése hiteles – akinek a próféciái be is
teljesednek!
15
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(Videó: 15 sec) Azonban tudtad-e, hogy mégis VAN
valaki, akinek a próféciái az elsőtől az utolsóig
beteljesedtek?"
Hogy van valaki, aki pontosan meg tudja nekünk
mondani, hogy miként ér véget a világ, és hogy vajon
hamar vagy évezredek múltán fog ez bekövetkezni?"
Talán nem meglepő, hogy az, aki ott volt a világ
kezdeténél, azt is tudja, hogy mikor érkezik el a vége. És
barátaim, Jézus Krisztus, a teremtés Istene, el tud vinni
minket a jövőbe az Ő szaván keresztül. Ő megbízható
vezető."
Mert ugyan ki tudhatna többet annál a világ VÉGÉRŐL,
mint aki KEZDETET adott neki?
A Biblia egy érdekes eseményről számol be Jézus
életéből."
Egy nap a tanítványai félrevonták, hogy megmutassák
neki a római kormány által újraépült templom épületét.
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2 – Jelek, amiket észre kell vennünk

18

Az egész Római Birodalom egyik legértékesebb
épületéről volt szó – igazi gyönyörű, látványos épület
volt!"
Miután megtekintette az épületet, Jézus a következő
döbbenetes kijelentéssel fordult tanítványaihoz:
(Szöveg: Máté 24: 2)"
... Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek:

19

Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.

20

A zsidó nemzet legnagyobb épülete volt ez a templom,
Jézus pedig megjövendölte teljes pusztulását.

21

A tanítványokat megdöbbentette a hír."
És amikor felmentek az Olajfák hegyére, feltették a
kérdést, amelyet hasonló helyzetben mi is feltettünk
volna:
22

(Szöveg: Máté 24: 3)"
... hozzá menének a tanítványok magukban mondván:
Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek?
23

és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ
végének?

24

A tanítványok ugyanis úgy érezték, hogy ha ez az épület
megsemmisül, annak feltétlenül kapcsolatban kell
állnia Jézus eljövetelével és a világ végével.
4

25

2 – Jelek, amiket észre kell vennünk
Máté evangéliumának huszonnegyedik fejezetében
azonban Jézus két külön eseményről beszél.

26

Az egyik esemény az Ő második eljövetele – dicsőséges
visszatérése a földre, amikor a Földön megalapítja
örökkévaló királyságát.

28

(Videó: 6 sec) A másik eseménynek azonban sokan
szemtanúi lehettek"
az akkor élők közül. Ez pedig Jeruzsálem városának és a
templomnak a pusztulása volt."
Jézus itt mondta el, hogy mi fog történi a templommal.
(Szöveg: Máté 24: 15, 16)"
Máté 24: 15, 16 verseiben ezt mondja: Mikor azért
látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről
Dániel próféta szólott,

29

ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):

30

Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre.

31

Dániel megjövendölte, hogy Jeruzsálem elpusztul."
Jézus most arra figyelmeztette tanítványait, hogy Dániel
próféciája hamarosan beteljesedik.
32

(Szöveg: Máté 24: 17-18)"
Máté 24: 17, 18 verseiben Jézus ezt mondta: A ház tetején
levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen;
33

5

2 – Jelek, amiket észre kell vennünk

27

2 – Jelek, amiket észre kell vennünk
És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját
elvigye.

34

Más szavakkal, fussanak és mentsék az életüket, mert
amint látják, hogy a hadsereg körbeveszi Jeruzsálem
városát, a pusztulás elkerülhetetlen és gyors lesz.
35

36

(Szöveg: Lukács 21: 20)"
Lukács 21: 20 versében Jézus ezt mondta: Mikor pedig
látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor
tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása."
Majd intette őket, hogy bárhol legyenek is ekkor, azon
nyomban meneküljenek.
(Szöveg: Lukács 21: 22, 24)"
Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy
beteljesedjenek mind azok, a mik megírattak.

37

És elhullanak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek
minden pogányok közé;

38

és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen
betelik a pogányok ideje. Lukács 21: 22, 24.

39

“Kr.u. 66-ban, mintegy 33 évvel Jézus jövendölése után,
a római hadsereg Cesztiusz, Szíria római
kormányzójának vezetése alatt,
40
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épp elfojtani készült a Jeruzsálemben kitört lázadást. A
város azonban ellenállt a rómaiak ostromának és végül

41

a római hadak reményvesztetten vonultak vissza,
lemondva a város bevételéről.” (Lásd Euszebiosz,
Egyháztörténet, 3. könyv, 5. fejezet)

(Videó: 6 sec) Akik követték Jézus utasításait, azok
megmenekültek és nem estek áldozatul, amikor a római
hadsereg elfoglalta és lerombolta a várost.
43

44

45

Hozzávetőleg egymillió-százezren haltak meg a város
bevétele során. Ezek az emberek nem követték Jézus
utasításait, amikor a római hadsereg Kr.u. 66-ban
visszavonult."
Íme egy szembeszökő példája annak, hogy milyen
fontos tanulmányozni a próféciákat és nyomon követni
az idők jeleit."
Akik hittek Jézusban és figyelték az általa megjövendölt
jeleket, azok megmenekültek, míg a hitetlenek
elpusztultak."
Így lesz a végidőkben is – a figyelő hivők
megszabadulnak, a gondatlanok és hitetlenek pedig
elvesznek.
(Videó: 5 sec) És mi lett a csodálatos templommal?"
Titusz, aki akkor még csak a Jeruzsálem bevételével
megbízott római tábornok volt, utasítást adott arra, hogy
a templomot megkíméljék, de az egyik katonája égő
fáklyát dobott be az ajtón,
és a templom pillanatok alatt égő pokollá változott. Kőkövön nem maradt a tűz után.

46
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47

Amit negyven ével korábban Jézus megjövendölt a
tanítványainak, szóról-szóra beteljesedett. A kérdés az,
hogy vajon mi figyelmen kívül hagyjuk-e Jézus intéseit
a világ végére vonatkozóan, vagy megszívleljük őket és
felkészülünk az előttünk álló eseményekre? Honnan
fogjuk tudni, hogy mikor jön el a világ vége?"
JÉZUS EGYÉRTELMŰ JELEKET ADOTT.
Lássuk csak, milyen jeleket adott a mi időnkre nézve
Jézus. Máté 24: 7-ben ezt olvassuk:

48

(Szöveg: Máté 24: 7)"
Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen;

49

és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások
mindenfelé. Máté 24: 7."
A huszadik század volt az emberiség történelmének
legvéresebb százada.
50

51

(Videó: 20 sec) Az Első Világháborúban húsz millió
ember esett áldozatul a háború oltárán. A Második
Világháború már ötven millió áldozatot követelt. És
noha annak idején mindenki azt hitte, hogy ezzel véget
ért az erőszak és a gyűlölet, még ma is dúlnak háborúk. "
Mintha a világ megőrült volna. Ez az idők egyik jele.
A nemzetek békéről beszélnek, de háborúra készülnek.
Így olvasunk egy másik békére és készülődésekre
vonatkozó bibliai próféciát:

52
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53

(Szöveg: 1. Thessalonikai levél 5: 3)"
Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor
hirtelen veszedelem jön rájok."
1. Thesszalonikai levél 5: 3."
Békéről beszélünk, holott nincs béke!"
Mindenki a békére vágyik! De ezek csak szavak!
A Biblia szerint földünk történelmének utolsó
pillanataiban az ember képes lesz elpusztítani a Földet.

55

(Szöveg: Jelenések 11: 18)"
És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod,...
hogy.... elpusztítsd azokat, a kik a földet pusztítják.
Jelenések 11: 18."
Soha azelőtt az ember nem volt képes arra, hogy
elpusztítsa azt az anyagot, amelyből valójában áll a föld.
Az atombomba felfedezésével az ember most már képes
magát a Földet is elpusztítani.

56

57

A terroristák megtalálták a módját, hogy vegyenek, vagy
lopjanak ezekből az egykor jól őrzött nukleáris
fegyverekből. Egyik-másik halálos eszköz már most
olyan kezekben van, amelyek eladni, vagy éppenséggel
használni akarják.

58

Egy hírneves folyóirat megírta, hogy az atombomba
készítésének információja a világon már majdnem
minden nagyobb könyvtárban megszerezhető."
Majdhogynem csak egy billentyűt kell megnyomni a
számítógépen.

59

(Videó: 5 sec) Kinek a kezében vannak ezek a fegyverek
és mit fog velük kezdeni e napokban? Egyik-másik nem
nagyobb egy bőröndnél, bárhol elhelyezhető, a
hatóereje pedig elég nagy ahhoz, hogy megsemmisítsen
egyet a világ legnagyobb városai közül.
9
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Az Úr azt mondta, hogy az utolsó napokban mindenféle
katasztrófa éri majd a földet.

60

(Szöveg: Máté 24: 7)"
... és lesznek éhségek... (Máté 24: 7)

61

És valóban, földünk sok részén éhínségek VANNAK.

62

A felmérések szerint csak ebben az évben 57 millió
ember fog éhhalált halni. Vagyis naponta
százötvenhatezer ember hal éhen.
63

Föld bolygónk több milliárd emberéből 60% alultáplált,
és 20% éhen fog halni."
Jézus szerint az éhínség lesz az egyik jele a végnek.
64

65

66
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(Videó: 5 sec) Tájékozott források szerint, amikor a
népesség gyarapodása meghaladja az élelemtermelés
nagyságát, világszerte elkerülhetetlen lesz az éhínség, az
éhhalál, a járványok és élelemért folyó háborúk."
Hogyan fogjuk élelmezni az újabb milliárdokat, ha már
most a népesség kétharmada éhezik?
(Szöveg: Lukács 21: 25)"
Jézus e szavakkal írta le földünk utolsó óráinak
kényszerhelyzetét így lesz: … és a földön pogányok
szorongása a kétség miatt…"
Lukács 21: 25.
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Jézus azt mondta, hogy döghalálok is lesznek:

67

(Szöveg: Máté 24: 7)"
És lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások
mindenfelé."
A döghalál mai jelentése dögvész, vagy furcsa betegség.
Ma is sok nyavalya van, annak ellenére, hogy a modern
orvostudomány mindent megtesz az elkerülésük
érdekében.
69

AIDS, malária, tüdőgyulladás, tüdővész, ebola, szifilisz,
kolera és tripper.

70

Az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint ma
mintegy negyven millió HIV beteg van. Egész nemzetek
fognak elveszni, ha valami nem állítja meg a kórt.
71

Az idők másik jele a környezetszennyezés. "
A Biblia megjövendölte, hogy a földünk megavul.
Ésaiás 51: 6-ban Isten ezt mondta:
72

(Szöveg: Ésaiás 51: 6)"
Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide
alá,
73

mert az egek mint a füst elfogynak, és a föld, mint a
ruha megavul."
Hát nem találó leírása ez a végét járó egünknek és
földünknek?
74
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Sok nagyvárosunk felett az ég telítve van mérgező vegyi
anyagokkal, amelyeket a tüdőnkön keresztül
belélegzünk.
75

Sok városban már figyelmeztető táblák hívják fel a
figyelmet a szennyezett levegő veszélyére.

76

(Videó: 5 sec) Sok helyen a víz ihatatlan a benne lévő
veszélyes anyagok miatt.

77

Komoly gondot jelent manapság az atomhulladék
elhelyezése."
Az atomerőművekben dolgozókat kárpótolják az
elszenvedett mérgezésért.
78

Hogy jutunk majd energiához, tiszta vízhez és
levegőhöz? Hogy jutunk majd élelemhez?

79

(Videó: 6 sec) A világ népességének rohamos
gyarapodásával az emberiségnek komoly kihívást jelent
a földi túlélés.
80

(Szöveg: Lukács 21: 25)"
És lesznek ... a földön pogányok szorongása a kétség
miatt..."
Lukács 21: 25.
81

A Biblia arról is szól, hogy megnövekszik a
földrengések száma.

82
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(Szöveg: Máté 24: 7)"
És lesznek... földindulások mindenfelé. Máté 24: 7."
A utóbbi időkben a földrengések száma fokozatosan
emelkedik.
83

A világon évente hatezer komolyabb földrengés fordul
elő.

(Videó: 10 sec) Csak az elmúlt kilencven évben
egymillió ötszázezer halálos kimenetelű
szerencsétlenség volt a világon.
85

86

Az elmúlt néhány évben tapasztaltuk, hogy a földrengés
áldozatainak száma egyetlen nagy rengés következtében
húszezertől egészen harmincezerig terjedhet. Bizonnyal
még emlékszünk a különböző országokban nemrég
előforduló földrengésekre.
(Szöveg: Lukács 21: 11, 25)"
A Biblia szerint minden felé nagy földindulások
lesznek, és éhségek és döghalálok;

87

és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből...

88

És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a
földön pogányok szorongása

89

a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog."
Lukács 21: 11, 25.

90
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91

92

(Videó: 17 sec) Figyeljük meg, hogy a tenger
hullámainak morajlásáról is említést tesz. "
Manapság mindenütt a világon rendkívüli időjárást
tapasztalhatunk."
Tájfunok, azt követő szökőárak; tornádók, hurrikánok,
vulkánkitörések – mindezek félelmetes nagyságú
áldozatot követelnek anyagiakban és emberi életekben
egyaránt.
A Biblia még egy jelet ad nekünk. Felhívja a
figyelmünket a végidők erkölcsi állapotára. "
Jézus a földünk utolsó napjaiban uralkodó állapotot
Sodomához és Gomorához, a valaha is létező két
legbűnösebb városhoz hasonlítja."
Isten mennyből alászálló tűzzel mindkét várost
megsemmisítette .
(Szöveg: Lukács 17: 28, 30)"
Hasonlóképen mint a Lót napjaiban is lett...

93

Ezenképen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia
megjelenik.”"
Lukács 17: 28-30.
94

95

(Szöveg: Júdás levele 1: 7)"
Júdás ezt írta: ... Ugyanígy Sodoma és Gomora, valamint
a szomszédos városok, amelyek hozzájuk hasonlóan
kicsapongó életet éltek, és természetellenes gyönyöröket
hajhásztak. Júdás levele, 7.a vers.
Pál így jellemezte ezeknek a városoknak az erkölcsi
állapotát:

96
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(Szöveg: Római levél 1: 26, 27)"
... asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a
természetellenessel,
97

ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való
természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel
kívánságukban;

férfiak férfiakkal fajtalankodtak."
Római levél 1: 26, 27.

99

(Szöveg: 2.Timótheus 3: 2-5)"
Mert lesznek az emberek magukat szeretők,
pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók,
szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
100

Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók,
mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.

101

Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a
gyönyörnek, mint Istennek szeretői.

102

Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják
annak erejét."
2. Timótheus 3: 2-5.
103

(Szöveg: 2. Timótheus 3: 13)"
Jöhet még ennél rosszabb? Tartok tőle, hogy igen: ...A
gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a
rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. MBT
104
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Az egyik legjellemzőbb jel, amelyre Jézus utalt, a hamis
krisztusok és hamis próféták felbukkanása. Jézus
figyelmeztetett a hamis krisztusok és hamis próféták
megjelenésére, akik megtévesztik majd a világot.
105

(Szöveg: Máté 24: 23-24)"
Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus,
vagy amott; ne higyjétek.
106

Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és
nagy jeleket és csodákat tesznek,

107

annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.
Máté 24: 23-24.

108

109

(Szöveg: Máté 24: 26)"
Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában
van; ne menjetek ki."
Máté 24: 26."
Nincs szükség rá, hogy bárhová is menjünk, mert Jézus
ezt mondta:
(Szöveg: Máté 24: 27)"
Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és
ellátszik egész napnyugtáig,

110

úgy lesz az ember Fiának eljövetele is. 27. vers.

111
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(Szöveg: Jelenések 1: 7)"
Másutt ezt olvassuk: Ímé eljő a felhőkkel; és minden
szem meglátja őt, még a kik őt által szegezték is..."
Jelenések 1: 7.
112

Látni fogjuk, ha majd eljön. Senkinek nem kell
figyelmeztetnie bennünket, hogy jön Jézus az ő szent
angyalaival!

Az utolsó jel, amelyet Jézus adott, az egész világnak
szóló evangélium volt."
Az összes jel közül már csak ez nem teljesedett be.
114

115

(Szöveg: Máté 24: 14)"
Máté 24: 14-ben olvassuk, hogy Jézus ezt mondta: Isten
országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az
egész világon, bizonyságul minden népnek; ÉS AKKOR
JÖN EL A VÉG.
Isten a következőképpen írja le ezt az evangéliumhirdetést a Jelenések könyvében:

116

(Szöveg: Jelenések 14: 6)"
És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén:

117

az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik
a földön laknak,

118
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119

minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és
nemzetnek."
Jelenések 14: 6."
Tisztában vagyunk-e azzal, hogy ezen prófécia
beteljesedésének vagyunk tanúi most ezen az
összejövetelen? Ez is része az örökkévaló evangélium
hirdetésének.
TV, rádió, evangelizációs összejövetelek, Internet,
magán Biblia-órák, levelező tanfolyamok – mindezeken
keresztül hirdettetik az evangélium.

120

121

Dániel megmondta, hogy „nagyobbá lesz a tudás”.
Földünk történelmének ebben az utolsó döntő
szakaszában Dániel bepecsételt könyve feltárul és
valóban nagyobbá lesz a tudás Isten földünkre
vonatkozó tervét, valamint a tudományos ismereteket
illetően.
Az idő lejár!"
Azok a bűnök, amelyek Noé idejében a világ
pusztulását vonták maguk után, ma is léteznek.

122

Az események azt mutatják, hogy az ember elhatározta
önmaga elpusztítását."
Jézus Noé napjaival hasonlította össze a kort, amelyben
élünk.
123

A Noé napjaiban élő embereket lefoglalta a megélhetés,
a hétköznapi gondok, és nem sok időt szántak a lelki
dolgokra.
124

(Szöveg: Máté 24: 37-39)"
Jézus a következőket mondta Máté 24: 37-39 verseiben:
A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az
ember Fiának eljövetele is.
125
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Mert a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek
és isznak vala,

126

házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a
melyen Noé a bárkába méne.

És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az
özönvíz és mindnyájukat elragadá:

128

akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.

129

130

131

Jézus azt mondta, hogy a második eljövetelét megelőző
időszak Noé napjaira fog hasonlítani."
Az emberek remekül elütik majd az időt, csak épp
Istenre nem szánnak belőle semmit. Inkább a gyönyör
szeretői, mintsem Istenéi lesznek.
Az idő homokórájában hátra maradt néhány
homokszem most pörög le."
Az Isten Fia hamarosan megjelenik a csillagfedte égen,
nyomában számtalan angyallal."
Isten már alig várja ezt a pillanatot. Nem azért, mert a
világ elpusztítása várakozással töltené el, hanem mert
ekkor végre hazaviheti népét. Az otthonuk már készen
áll. Rájuk vár.
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132

Ahogy számba vesszük a világunkban található jeleket,
bizonyosak lehetünk afelől, hogy közel vagyunk Jézus
eljöveteléhez."
A mostani állapot sokban hasonlít arra az időre, amikor
először jött el erre a földre."
Isten annak idején is sok jelet adott, hogy az emberek
tisztában legyenek Jézus földre jövetelének idejével.
(Videó: 7 sec) Az óra négyezer éven át ketyegett, majd
Isten elküldte angyalait és a bölcseket, hogy a nép
tudomást szerezzen érkezéséről.

133

(Szöveg: János 1: 11)"
Szomorú, de igaz, hogy: „Az övéi közé jöve, és az övéi
nem fogadák be őt. Nem voltak készen a fogadására.”
134

Barátaim, Isten nekünk is megadta mindezeket a jeleket,
amelyek előrejelzik hamarosan bekövetkező eljövetelét.
Jézus azt mondta:
135

(Szöveg: Máté 24: 33-34)"
Azonképen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok
meg, hogy közel van, az ajtó előtt.
136

Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség,
mígnem mindezek meglesznek. Máté 24: 33, 34.

137

Vajon ezúttal készen állunk-e fogadására – vagy ismét
csalódást okozunk neki? Az idő előrehaladt, és nagy a
tét. Nincs vesztegetni való időnk.
138

20
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A Central America nevű gőzhajó kihajózott New York
kikötőjéből és az Atlanti óceánon délre vette az irányt a
Panama-csatorna felé. Útközben léket kapott. Egy másik
hajó észrevette segélykérő jeleit és odasietett. A
mentésükre jött hajó üzenetet küldött tudakolva, hogy
mi a baj. "
Ez volt a válasz: „Igen rossz állapotban vagyunk és
süllyedünk. Reggelig maradjatok mellettünk.”"
Az önjelölt mentőhajóról látni lehetett, hogy a gőzhajó
oldalra dől, és már ment is a válasz: „Hadd vegyem át
most az utasokat.”"
A nap azonban lement és a Central America kapitánya
nem akarta a sötétben megkockáztatni az utasok
átszállítását."
Megismételte hát előző üzenetét: „Reggelig maradjatok
mellettünk.”"
A másik hajó kapitánya küldött még egy sürgető
üzenetet, mely szerint azonnal cselekedni kellene. "
De ismét csak visszautasították. Egy kicsit távolabb
várakozott hát a sűrűsödő sötétben."
A legénység a hajóhídról nézte, hogy tükröződnek
vissza a Central America fényei a víz felszínén. Másfél
órával később rémülten látták, hogy a fények eltűntek."
A hajó elmerült és mindenki elveszett, aki a fedélzetén
volt.
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Örökre elveszhetünk, ha várakozunk."
Van idő, amikor a döntést azonnal meg kell hozni. A
Central America kapitánya úgy vélte, hogy várhat
másnapig."
Végzetesen tévedett."
A Bibliában ezt olvassuk: „Íme, most van a kegyelem
ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” Ne várjon! Ne
habozzon! Ne késlekedjen!"
Miért ne döntene Krisztus mellett még most? Emelje fel
szívét Istenhez és kérje, hogy készítse fel Önt Jézus
közeli eljövetelére. Van valami, ami visszatartja Önt
attól, hogy felkészülten várja Krisztus visszajövetelét? "
Miért ne mondana le arról a valamiről már most az ima
alatt?"
Ha tényleg komolyan gondolja Krisztus befogadását,
emelje fel kezét és mondja: „Igen uram, készen akarok
lenni a veled való találkozásra, amikor ismét eljössz erre
a földre.”

3 – Az üdvösség napja
A nap, amelyen belépünk az örökkévalóságba

1

2

Mária fáradt volt. Fárasztó hét állt a háta mögött. Úgy
tűnt, az élete másból sem áll, csak szakadatlan
munkából. Az üzletből hazafelé tartva letért a
autópályáról arra a keskeny vidéki útra, amely az
otthonához vezet.
Egyszer csak meteorzápor ragyogta be az éjszakai eget.
A hulló csillagok csodálatosan kivilágították a mennyet.

4

Mária, aki nem volt hozzászokva az ilyen csillaghullós
éjszakákhoz, rátaposott a gázpedálra. Első gondolata ez
volt: „Ez a világ vége! Itt van Jézus! Alig várom már,
hogy hazaérjek a fiamhoz és végre vele legyek.”#
Később így nyilatkozott a tapasztalatáról: „Amikor ilyen
ragyogónak láttam az eget, arra gondoltam, hogy Jézus
abban a pillanatban megjelenik.”
Megfordult-e már a fejében, hogy a világ egyszer csak
véget ér? Ha igen, akkor talán azon is eltűnődött, hogy
hogyan ér majd véget. Egy hatalmas meteorzápor fogja-e
vajon jelezni az utolsó pillanatokat?

5

(Videó: 8 sec) Egyesek úgy vélik, hogy nukleáris háború
fog véget vetni földünknek – hogy az emberek saját
magukat fogják elpusztítani és minden más életet is a
földön.
6

Mások szerint a világ népessége egyszerűen olyan
méreteket fog ölteni, hogy a föld nem lesz képes már
eltartani annyi embert, és ennek következtében tömegek
halnak majd éhhalált.
7

1
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Vannak, akik attól félnek, hogy egy napon egy égitest,
vagy egy üstökös ütközik bolygónkba és elpusztítja azt.

8

9

10

(Videó: 8 sec) De vajon azt tudjátok-e, hogy sok-sok
évvel ezelőtt a Biblia megjövendölte, hogy miként ér
véget a világ? A jó hír, barátaim, az, hogy az emberiség
nem hal ki háború, vagy éhínség, vagy bolygóközi
ütközés következtében.
Ehelyett a Biblia azt mondja, hogy a világ vége Jézus
győzedelmes földre jövetelével ér véget! Visszatér arra a
földre, amelyet mintegy kétezer évvel korábban
elhagyott, mégpedig azért, hogy véget vessen az
általunk ismert időnek, és kezdetét vegye az
örökkévalóság.
Érdekes, hogy az emberek mire gondolnak, amikor
megkérdezzük őket, hogy milyennek képzelik el Jézus
visszatérését.

11

12

Bizony barátaim, Jézus, a király, hamarosan eljön, és
afelől sem lehet kétségünk, hogy földünk gondjai
sokkal nagyobbak annál, minthogy mi, emberek, meg
tudnánk azokat oldani – csak Krisztus és az ő Atyja
képes helyreállítani a Földbolygó túláradó problémáit.#
Milyen nagy áldás lesz, amikor a király végre visszatér!
Amikor Pál apostol kivégzését várta a sötét, nyirkos
római börtönben, a következőket írta:

13

2

3 – Az üdvösség napja

14

(Szöveg: Titusz 2: 13)#
... várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy
Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének
megjelenését.#
Titusz 2: 13.#
Pál ezeket a bátorító szavakat Titusznak, a „közös
hitben való igaz fiának” írta, hogy emlékeztesse őt Jézus
Krisztus dicsőséges eljövetelére.
Ha életében vannak lehangoló körülmények, tekintsen
fel az égre, és jusson eszébe a „boldog reménység” –
Jézus második eljövetele a földre – amely mindent
helyrehoz!

15

(Szöveg: János 3: 16)#
Talán a legismertebb bibliai ige a János 3: 16:#
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött
Fiát adta,
17

hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.#
A másik pedig az, amelyben Jézus nem sokkal keresztre
feszítése előtt az alábbi ígéretet adja:
18

(Szöveg: János 14: 1-3)#
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és
higyjetek én bennem.
19

3

3 – Az üdvösség napja

16

Az Újszövetség leggyakrabban tárgyalt eseménye
Krisztus második eljövetele. #
Majdnem minden huszonöt versből legalább egy
kapcsolódik valahogy ehhez az eseményhez.#
Az Újszövetségben Krisztus többet beszél erről az
eseményről, mint bármi másról.#
Vegyük például azt a két Újszövetségi szöveget, amelyet
minden Bibliában hívő egyénnek ismernie kell.
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Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig
nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy
helyet készítsek néktek.
20

És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét
eljövök

21

és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is
ott legyetek.#
János 14: 1-3.
22

Az elmúlt évszázadok alatt, amikor csalódás, nehézség,
vagy halál fenyegette Krisztus követőit,

23

mindig a reménységnek e csillagából – az Ő
visszatérésének ígéretéből – merítettek erőt és kitartást.

24

25

(Szöveg: 2. Timótheus 4: 7, 8)#
Pál apostol, már csak néhány lépésnyire a kínpadtól, a
következő győzelmi kijelentésnek adott hangot: #
Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat
elvégeztem, a hitet megtartottam:
Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet
megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró;

26

nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik
vágyva várják az ő megjelenését.#
2. Timótheus 4: 7, 8.
4

27
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Pál bátran szembe mert nézni a hóhér kardjával, mert
hitt Krisztus visszatérésének ígéretében.

28

Igen, Jézus visszatér!#
És barátaim, Krisztus tanítványainak adott ígérete
mindnyájunknak szól.#
Jézus jönni fog!
29
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Amikor a tanítványai megkérdezték tőle, hogy mik
lesznek az Ő eljövetelének és a világ végének jelei,
Jézus részletes leírást adott a visszatérését megelőző
eseményekről.
30

(Szöveg: Máté 24: 4, 5)#
Olvassuk hát el, hogy mit mondott: #
Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
31

Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt
mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.#
Máté 24: 4, 5. #
A 24. versben Jézus bővebben kifejti ezt a kérdést.
32

(Szöveg: Máté 24: 24)#
Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és
nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy
elhitessék,
33

ha lehet, a választottakat is.

34
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35

36

37

Ha nem tudunk különbséget tenni – felismerni a
hamisítványt – akkor akár egy csalóhoz is
szegődhetünk, azt gondolván, hogy ő Krisztus.#
Jézus figyelmeztetett erre a lehetőségre! És nem csak
néhány hitvány ámítóról beszélt.
Nyilvánvaló, hogy bámulatos utánzásokról szólt,
amelyeket olyan gondossággal terveztek meg és
hajtottak végre, hogy majdnem az egész világot
megtévesztik! Ezek a lények ugyanis csodákat tesznek
majd – betegeket gyógyítanak, és természetfeletti
megnyilatkozásokkal támasztják alá állításaikat!
Krisztus valódi eljövetelét azonban nem lehet
eltéveszteni! Azt senki nem tudja utánozni. Azonban a
hamis krisztus már az Ő eljövetele előtt csapdájába
csalhat és behálózhat minket.#
Gondold csak meg!
Az ördög hamis krisztusokkal és hamis prófétákkal
igyekszik majd összezavarni az embereket Jézus
második eljövetelével kapcsolatban.

38

(Szöveg: 2. Korinthusi levél 11: 13, 14)#
Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, a
kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat.
39

40

6

Nem is csoda; hisz’ maga a Sátán is átváltoztatja magát
világosság angyalává.#
2. Korinthusi levél 11: 13, 14.#
Maga az ördög fogja magát álcázni, és meghamísítja
Jézus második eljövetelét.
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41

Lehet, hogy embereket gyógyít, jeleket és csodákat tesz,
és a kísértés már-már ellenállhatatlan, hogy kétségbe
vonjuk a Biblia szavát.#
De nem bízhatunk meg érzékeinkben – abban, amit
hallunk, látunk, vagy érzünk!#
Mert csak egy biztos útmutatónk van, mely alapján
különbséget tudunk tenni az eredeti és a hamisítvány
között – ez pedig a Biblia.

43

Vegyük csak sorra Jézus második eljövetelének néhány
sajátos jellemzőit, hogy így elkerüljük a megtévesztést.

44

Krisztus második eljövetele látható esemény lesz

45
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42

(Videó: 13 sec) Egyszer-egyszer feltűnik valaki és
Krisztusnak adja ki magát.#
Lehet, hogy olyan ruhát visel, mint amilyenben az
emberek elképzelése szerint Jézus járt.#
Kedves, dallamos hangon beszél.#
Sokat idéz a Bibliából.#
Látszólag nagyon bölcs.#
Egyesek sok embert vonzanak maguk után, akik mind
azt hiszik, hogy Krisztus ismét eljött a földre.#
De ezek közül egyik sem Krisztus.#
Ezt teljes biztonsággal állíthatjuk. #
Hogy miért?#
Mert lehet, hogy ezek az egyének úgy néznek ki, mint
ahogy az ember Krisztust elképzelné.#
Lehet, hogy úgy beszélnek, mint ahogy az ember
elvárná Krisztustól, hogy beszéljen.
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46

(Szöveg: Máté 24: 27)#
Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és
ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának
eljövetele is.#
Máté 24: 27.#
Sőt, Jelenések könyvében, az 1: 7-ben ezt olvassuk:
(Szöveg: Jelenések 1: 7)#
„Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt...”

47

A hamisítványok felbukkanhatnak itt meg ott, de egy
csaló sem tud a felhőben eljönni, úgy hogy mindenki
egyszerre szemtanúja legyen eljövetelének.
48

Amikor Jézus bevégezte küldetését a földön, kész volt
felszállni a mennybe.

49

Magához vette legközelebbi tanítványait, és miután az
Olajfák hegyén elmondta utolsó utasításait és
elbúcsúzott, Jézus hirtelen a mennybe ragadtatott.
50

Figyeljük meg, hogy mit mond a Biblia erről az
eseményről.

51

(Szöveg: Apostolok cselekedetei 1: 9-11)#
Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és
felhő takarta el őt a szemük elől.
52

8

3 – Az üdvösség napja
Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme,
két férfi állt meg mellettük fehér ruhában,

53

és ezt mondta: „Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé
nézve?

54

55

Isten két angyalt küldött a tanítványokhoz, hogy
biztosítsák őket Jézus ígéretének teljesedéséről.#
Jézus világosan megmondta mit fognak LÁTNI:
56

(Szöveg: Lukács 21: 27)#
És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben,
hatalommal és nagy dicsőséggel.
57

58

Senki nem kell, hogy beszámoljon neked Jézus
eljöveteléről. Saját szemeddel fogod látni, ahogy eljön a
felhőben. Vannak azonban más jelek, amelyeket az
ördög utánozni tud.#
Krisztus biztos nem egy eldugott helyen fog megjeleni,
és nem is egy űrhajóból fog előlépni.
Jézus nem egyedül jön vissza, hanem dicsőségben

59
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Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el,
ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.”#
#
Apostolok cselekedetei 1: 9-11 (MBT).
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60

(Szöveg: Máté 25: 31)#
Jézus ezt mondta: Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő
dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor
beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.#
Máté 25: 31.
(Szöveg: Máté 24: 31)#
Miért hozza Jézus magával az angyalokat? Az alábbi
választ adja erre:#
És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval,

61

és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az
ég egyik végétől a másik végéig.#
Máté 24: 31.
62

63

Igen, Jézus szent angyalai társaságában jön el, akik
leírhatatlan dicsősséggel töltik ki az eget. Most már
tudjátok, hogy ezért nem lehetnek igazi Krisztusok a
magukat azoknak vallók. #
Képtelenek volnának Jézus visszatérését utánozni. #
Erre senki nem képes.#
Azonban más események is kapcsolódnak még Jézus
eljöveteléhez.
Az eljövetel hallható lesz – és az igaz halottak
feltámadnak majd az életre.

64

(Szöveg: 1. Thessalonikai levél 4: 16)#
Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni
harsonával
65

leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak
volt a Krisztusban.#
1. Thesszalonikai levél 4: 16.
66
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67

Nos, mint látjuk, Jézus eljövetele nem csak látható lesz,
hanem hallható is – mindenki hallani fogja.#
Olyan átható lesz Isten hívó hangja és a harsonaszó,
hogy akik a Krisztusban meghaltak, feltámadnak, és
előjönnek sírjaikból.
El tudjuk képzelni azt az örömet, amikor a sírok
megnyílnak és a családok ismét egyesülnek?

68

Látjuk-e már, hogy mennyire lehetetlenség lenne Sátán
számára meghamísítani Jézus valódi eljövetelét?

A jó hírnek ezzel még nincs vége!#
Figyeljük meg, hogy mi történik az élő igazakkal Jézus
második eljövetelekor:
70

(Szöveg: 1. Thessalonikai levél 4: 17)#
Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk,
elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a
levegőbe;
71

és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.#
1. Thesszalonikai levél 4: 17.

72

(Videó: 4 sec) Jézus hűséges követői a feltámadt
holtakkal együtt Jézus elé ragadtatnak, hogy
találkozzanak vele a levegőben.#
Milyen boldog egyesülés lesz ez sok család számára.
73

Pál további részleteket mond arról, hogy mi történik
majd Jézus visszatérésekor:

74
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(Szöveg: 1. Korinthusi levél 15: 51-53)#
Ímé titkot mondok néktek... mindnyájan elváltozunk.

75

Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó
trombitaszóra; mert trombita fog szólni,

76

és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi
elváltozunk.

77

Mert szükség, hogy ez a romlandó test
romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test
halhatatlanságot öltsön magára.#
1. Korinthusi levél 15: 51-53.
78

Isten Jézus minden követőjének szeretetének ajándékát
fogja adni – az örök életet.#
Mert minden más ajándék elveszti értelmét a
halhatatlanság ajándéka nélkül.
79

(Szöveg: Filippi levél 3: 20, 21)#
Isten még valamit ad az ő népének:#
... a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;
80

81

12

Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy
hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez. Filippi levél 3:
20, 21.#
Krisztuséhoz hasonló test!#
Mi lehet ennél örvendetesebb hír?
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Van azonban egy másik embercsoport is. Számukra
Jézus második eljövetele nem lesz jó hír. Figyeljük meg,
hogyan írja le a Biblia a történelem utolsó megrázó
eseményeit:
82

(Szöveg: Jelenések 6: 14-17)#
Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs,

83

minden hegy és sziget elmozdult a helyéről.

A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és
a hatalmasok...

85

mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiban,

86

és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: “Essetek
ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca
elől....
87

Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat
meg?” #
Jelenések 6: 14-17
88

(Szöveg: Jelenések 16: 18)#
És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások;
és lőn nagy földindulás,
89
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84
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a milyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak,
ilyen földindulás, ilyen nagy.#
Jelenések 16: 18.
90

Ez a földindulás lerombolja a föld városait. Senkinek a
figyelmét nem kerülheti el egy ilyen hatalmas
földrengés, ami Krisztus visszajövetelét megelőzi.
91

Jézus figyelmeztetett, hogy visszajövetele olyan korban
lesz, amikor senki sem várja Őt. Azt is előre jelezte,
hogy az emberek életüket balga szórakozásoknak
szentelik oda.
92

(Szöveg: Máté 24: 30)#
Máté 24: 30-ban azt olvassuk, hogy Jézus visszatérésekor
... sír a föld minden nemzetsége...
93

94

95

Jézus figyelmeztetett bennünket arra, hogy ez vár
azokra, akik nem készülnek fel arra a napra!#
Elvesznek, és ezzel tisztában vannak!#
Milyen szomorú, hiszen másképp is lehetett volna.#
Barátom, az a nap valóságos lesz.#
Nem lesz belőle ébredés, és megkönnyebbülés, mintha
csak álom lett volna az egész.
Semmi sincs fontosabb annál, minthogy készen legyünk
a Jézussal való találkozásra, amikor eljön.#
Milyen törékenyek is a földi kincsek, amelyeket olyan
nagyra tartunk!#
Egy földrengés, és már el is veszett minden.
(Szöveg: Lukács 21: 36)#
Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy
méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket,
a mik bekövetkeznek,

96
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és megállhassatok az embernek Fia előtt!#
Lukács 21: 36.

97

Összegezzük röviden, hogy mit tanultunk a közös
Biblia-tanulmányozásunk során:

98

Hamis próféták és krisztusok igyekeznek mindenkit
megtéveszteni

3 – Az üdvösség napja

99

Az ördög világosság angyalaként igyekszik magát
feltűntetni

100

A második eljövetel nem lesz titkos

101

Minden szem meglátja Jézus eljövetelét

102

A szent angyalok is eljönnek Jézussal

103

Harsonaszóval jön el

104

15
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Arkangyal szózatával jön el

105

Az igaz holtak feltámadnak

106

Az élő igazak halál ízlelése nélkül elváltoznak

107

Minden igaz halhatatlanságot nyer

108

A föld istentelenei mind sírni fognak, amikor meglátják
Jézust

109

Hatalmas földrengés pusztítja majd a földet

110

Minden elveszett megölettetik

111

16
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112

Elmondhatatlan, le nem festhető – az emberi elme fel
sem foghatja Krisztus fenséges második eljövetelének
nagyszerűségét és dicsőségét! #
Szeretnénk mégis bemutatni, hogy hogyan látták,
képzelték azt el a Biblia leírása alapján egyes szerzők,
alkotók, és hogyan igyekeztek leírni Jézus második
eljövetelét.
“Amikor senki sem számít rá, akkor jön el Jézus. Isten a
mennyből fogja meghírdetni Jézus eljövetelének napját
és óráját... Szavai zúgó mennydörgésként zengnek végig
a földön.

113

114

“Nemsokára keleten feltűnik egy kicsike fekete felhő,
akkora sincs mint az ember ökle.

115

116

Ahogy egyre közelebb kerül a földhöz egyre fényesebb
és ragyogóbb lesz, és dicsőségesebb, mígnem hatalmas
felhővé növekedik, felette szivárvány ível. Isten népe
csendben nézi a jelenetet, szótlanul. Lélegzetelállító
látványban van részük!
Az égen számtalan tündöklő alak látható – “tízezerszer
tízezer és ezerszer ezer” angyal veszi körbe Jézust az Ő
trónjánál.

117
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“Az egek felgöngyölődnek, mint a papirusztekercs, a
föld megindul őelőtte, és minden hegy és sziget
elmozdul helyéből.
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118

“Dicsősége elborítja az eget és ahogy az “élő” felhő
közelebb ér, minden szem meglátja az eljövendő
Királyt. #
Szent fejét nem csúfítja töviskorona. Szent homlokán a
dicsőség királyi koronája tündököl. És az ő ruháján és
tomporán oda van írva az Ő neve: ‘királyoknak Királya,
és uraknak Ura.’
“És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és
a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga, és minden
szabad, mondanák a hegyeknek és a kőszikláknak, hogy
essenek rájuk és rejtsék el őket a Bárány szine elől.

119

120

Azok, akik üldözték Isten népét, akik gúnyolták és
elutasították Krisztust, mint Isten fiát, akik a „Feszítsd
meg! Feszítsd meg!” kiáltásukat hallatták, most mind
feltámadtak, hogy Jézus előtt álljanak. Szívük olvad,
térdeik remegnek, és iszonyatos, kétségbeesett kiáltással
jajdulnak fel,
‘Ő AZ ISTEN FIA. Ő AZ IGAZI MESSIÁS.’

121

“És most látják dicsőségében, és látniuk kell azt is,
hogy Isten jobbján ül.

122

Akik kinevették, amikor Isten Fiának nevezte magát,
most némák. Ott van a gőgös Heródes, aki gúnyt űzött
Krisztus királyságából, és megparancsolta gúnyolódó
katonáinak, hogy koronázzák Krisztust királlyá.
123

Ott vannak azok is, akik durván vállára tették a
bíborpalástot, szent homlokára a töviskoszorút, a
jogarutánzatot kezébe adták, és gúnyolódva, átkozódva
térdet hajtottak előtte.
124
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Akik ütötték és leköpték az élet Fejedelmét, azok most
nem tudják elviselni átható tekintetét, és menekülnek
megemésztő dicsősége elől.
125

126

A katona, aki átszúrta oldalát, az emberek, akik
átszögezték a kezét és a lábát, rémülten és bűntudattal
nézik a szögek és a dárda nyomait.#
“A papok és a főemberek előtt megdöbbentő
pontossággal elevenednek fel a Golgota eseményei.
Rémült borzongással emlékeznek vissza, miként
kiáltották ujjongva, fejüket csóválva: ‘Másokat
megtartott, magát nem tudja megtartani.

127

“Akkor azok, akik Krisztust és hű népét el akarták
pusztítani, meglátják a megdicsőültekre sugárzó
fényességet. Megdöbbenve hallják a szentek boldog
kiáltását:
128

(Szöveg: Ésaiás 25: 9)#
... Ímé Istenünk, a kit mi vártunk és a ki megtart minket.

129

130

(Videó: 11 sec) „A föld rázkódása, a villámok cikázása és
az ég zengése közepette hívja elő Isten Fia az alvó
szenteket. Kezét az ég felé emeli, és az igazak sírjára
tekintve kiáltja: ‘Ébredjetek, ébredjetek, ébredjetek, ti,
akik alusztok a porban, és keljetek fel!’
A halottak az egész földön meghallják ezt a hangot, és
akik hallják – minden nemzetségből, ágazatból,
nyelvből és népből mérhetetlen sokan – életre kelnek.

131
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Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd
hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg most Őt,
ha akarja.’
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132

“A halál tömlöcéből lépnek elő, hervadhatatlan
dicsőségben. Lépésük zajától zeng a föld. ’Halál! Hol a
te fullánkod? Pokol! Hol a te diadalmad?’ – kiáltják. Az
élő igazak és a feltámadt szentek hangja boldog
győzelmi kiáltásban olvad össze.#
Ó, sokat emlegetett, régóta remélt, türelmetlenül várt, de
igazán soha meg nem értett, csodálatos üdvösség!
“Az élő igazak ‘nagy hirtelen, egy szempillantásban’
elváltoznak. Isten szava nyomán megdicsőülnek; Isten
halhatatlanná teszi őket, és a feltámadt szentekkel
együtt elragadja őket az Úr elé a levegőbe.

133

Az angyalok ‘egybegyűjtik az Ő választottait a négy
szelek felől, a föld egyik végétől a másik végéig’. A kicsi
gyermekeket szent angyalok helyezik anyjuk karjába.
134

Barátok, akiket régen elszakított egymástól a halál, újra
találkoznak, hogy soha többé el ne váljanak. Most
boldogan énekelve együtt emelkednek fel Isten
városába.
135

És ahogy a mennybe emelkednek angyali kíséretük ezt
kiáltja: ‘Szent, szent, szent, az Úr Isten, a Mindenható!’
És ahogy a Szent Város felé haladnak a megváltottak
válaszul ‘Halleluját’ zengenek.
136

137

20

A Megváltó, mielőtt belép Isten Városába, átadja
követőinek győzelmük szimbólumait, és rájuk helyezi
királyságuk rangjeleit. Az üdvözültek
megszámlálhatatlan sokasága Krisztusra függeszti
tekintetét. Minden szem az Ő dicsőségét szemléli,
akinek ‘rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem
ember fiaié.’
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138

139

Jézus a dicsőség koronáját saját jobbjával helyezi a
győzők fejére. Mindenkinek van koronája; rajta új neve
és ez a felírat áll: ‘Szentség az Úrnak.’ Minden szív
leírhatatlan örömmámorban úszik, és minden száj hálás
dicséretre nyílik.

(Szöveg: Máté 25: 34)#
Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a
mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
Máté 25: 34.
140

141

Ez a mi reménységünk. Ez a mi sorsunk. Ez a mi
jövőnk.#
Krisztussal örökké élhetünk a mennyben.#
Ha elmulasztjuk az örökkévalóságot, akkor mindent
elveszítettünk.#
Ha elmulasztjuk a mennyet, akkor mindent
elveszítettünk.#
Ha nem készülünk el Krisztus közeli eljövetelére akkor
lemaradunk a történelem legnagyobb eseményéről. #
Jézus hív: “Gyere, és megbocsátást nyersz.#
Gyere, és irgalomra lelsz.#
Gyere, és hatalmat kapsz a bűneid felett.#
Gyere, és tiéd az örökkévalóság.#
Gyere, és lépj be birodalmamba.”#
Mit válaszolunk a meghívására?#
Ha vágyik arra, hogy királyságában éljen mindörökre,
akkor álljon fel a közös imánkra.

21
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A megváltott tömeg előtt ott a szent város. Jézus szélesre
tárja előttük a gyöngyökkel díszített kapuit és
mindazok, akik megtartották parancsolatait és Jézus
hitét, belépnek a kapukon. #
Ott megcsodálhatják a Isten paradicsomát, ami Ádám
otthona volt a bűneset előtt. #
Ekkor egy gyönyörű hang, ami szebb minden földi
zenénél, megszólal és azt mondja: „Küzdelmetek véget
ért.”

4 – Merő véletlen vagy tudatos tervezés?
Fedezzük fel az élet titkait

1

3

Ahogy csendben járja a partot, egy pár lábnyomot vesz
észre a homokban. !
Majd egy másik és egy harmadik pár lábnyom is
feltűnik.!
Szétnéz, amennyire csak a szem ellát, de nem lát sehol
senkit.!
Miről árulkodnak ezek a lábnyomok? Arról, hogy, noha
most nem lát senkit, valaki járt arra. Valaki járt ön előtt a
homokparton.!
Hadd tegyek fel egy másik kérdést is!
Ha a szabadban körülnéz, mit lát?!
Pázsitot, fákat, dombokat vagy hegyeket, virágokat,
folyókat vagy tavakat, talán még állatokat is.

4

Amikor állunk, voltaképpen min állunk?!
A földön – a Földünk felszínén.

5

Ha feltekint, mit lát?

6

Nappal a Napot és az eget láthatja, vagy éppen a
felhőket.

7

1
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2

Képzelje el, hogy a tengerparton él. !
Egy reggel korán felébred, és úgy dönt, hogy sétál egyet
a homokos parton.!
A jelenet lenyűgöző. A felkelő nap sugarai táncolnak a
víz felszínén. A hullámok a partra vetődnek.
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Éjjel pedig ezer meg ezer csillagot – vagy a holdat.

8

Hogy kerültek ezek ide?!
Hogy került Ön ide?!
Ki alkotta Önt?
9

10

11

Egyesek szerint az élet egyszerű sejtekben alakult ki a
tengerben. !
Ezekből az egyszerű sejtekből aztán soksejtű életformák
fejlődtek ki.!
Ezek az életformák azután változásokon mentek át az
évmilliók során és kisebb élőlényekké fejlődtek,
amelyek elhagyták a tengert és a szárazföldön lábakat
növesztettek.
Emberek milliói azonban korszakokon át egészen
másként vélekedtek a világegyetem, a föld és az
élőlények létrejöttéről.!
Hitük szerint egy Teremtő Isten alkotta meg őket.!
De vajon melyik Isten?
Az emberek ma sok istent imádnak: Buddhát,
Mohamedet, Síntót, a hinduk isteneit, és másokat.!
Ezen istenek hívei szerint az ő istenük a legfőbb
istenség.

12

13

De tudja, hogy a világ összes istene közül csak egy
állította azt, hogy mindennek ő a Teremtője?!
Ez az Isten a Szent Biblia Istene.!
Most elindulunk, hogy a Biblia segítségével amit csak
lehet megtudjunk a teremtés Istenéről.
Ha látunk egy házat, vajon azt feltételezzük-e, hogy a
ház csak úgy magától jött létre?!
Dehogy is. Feltételezzük, hogy a házat valaki felépítette.

14
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15

Ismerkedjünk tehát meg a magát Tervezőnek és
Alkotónak valló Istennel.!
Kezdjük azzal, amit az Ő szava, a Biblia a teremtésről
mond.!
Lássuk csak, mi is történt az első nap.
(Szöveg: 1. Mózes 1: 1)!
Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.!
1. Mózes 1: 1.

17

(Szöveg: 1. Mózes 1: 3)!
Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett
világosság.!
1. Mózes 1: 3.
18

(Szöveg 2 dia: 1. Mózes 1: 4, 5)!
Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten
a világosságot a sötétségtől.
19

20

Így lett este és lett reggel: első nap.!
1. Mózes 1: 4, 5.!
A hét első napján Isten megalkotta a földet.
Világosságot teremtett, a napokat pedig nappalok és
éjszakák ciklusára bontotta.
(Szöveg: 1. Mózes 1: 6) Második nap!
Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek
között, hogy elválassza egymástól a vizeket.!
1. Mózes 1: 6.

21
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16

Ha lát egy utat, azt gondolja talán, hogy magától jött
létre – vagy inkább, hogy valaki megépítette? Pedig a
házak és az utak sokkal egyszerűbb felépítésűek, mint
az ember. Ezért ha az emberekre, az állatokra, vagy a
csillagokra néz, nem természetes arra gondolni, hogy
őket is valaki alkotta?!
Valaki előbb megtervezte, majd megalkotta őket.
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(Szöveg: 1. Mózes 1: 7)!
... és úgy történt.!
1. Mózes 1: 7.
22

23

(Szöveg: 1. Mózes 1: 8)!
Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este,
és lett reggel: második nap.!
1. Mózes 1: 8.!
A második napon Isten megalkotta az eget és
elválaszotta a földön lévő vizeket a felhőkben és az égen
lévő vizektől.
(Szöveg 2 dia: 1. Mózes 1: 9)!
Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt
levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz.

24

És úgy történt.!
1. Mózes 1: 9.

25

(Szöveg 2 dia: 1. Mózes 1: 11)!
Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket:
füvet, amely magvakat hoz,
26

gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt
terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt.!
1. Mózes 1: 11.
27

28

4

(Szöveg: 1. Mózes 1: 13)!
Így lett este, és lett reggel: harmadik nap.!
1. Mózes 1: 13.!
A harmadik napon Isten felszínre hozta a szárazföldet,
megalkotta a tengereket, és növényvilággal borította a
földet.
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(Szöveg 3 dia: 1. Mózes 1: 14, 15) Negyedik nap.!
Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az
égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától,
29

és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a
napoknak és az esztendőknek.

Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy
világítsanak a földre. És úgy történt.!
1. Mózes 1: 14, 15.
31

(Szöveg 2 dia: 1. Mózes 1: 18, 19)!
És látta Isten, hogy ez jó.

32

Így lett este, és lett reggel: negyedik nap.!
1. Mózes 1: 19.!
Isten a negyedik napon az égboltra helyezte a Napot és a
Holdat, valamint megalkotta a csillagokat.
33

(Szöveg 2 dia: 1. Mózes 1: 20) Ötödik nap.!
Mit teremtett az Isten az ötödik napon?!
Azután ezt mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek
élőlények nyüzsgésétől,
34

és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt.!
1. Mózes 1: 20.

35
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36

(Szöveg: 1. Mózes 1: 23)!
Így lett este, és lett reggel: ötödik nap. !
1. Mózes 1: 23. A Biblia elmondása szerint, Isten az
ötödik napon madarakat, halakat és más tengeri
állatokat teremtett.

37

(Szöveg 2 dia: 1. Mózes 1: 24) Hatodik nap.!
A hatodik nap volt eddig a legfontosabb napja a
teremtésnek:!
Azután ezt mondta Isten: Hozzon létre a föld különféle
fajta élőlényeket:
különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi
állatokat. És úgy történt.!
1. Mózes 1: 24.

38

(Szöveg 5 dia: 1. Mózes 1: 26, 27)!
Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a
képmásunkra, hozzánk hasonlóvá:
39

uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon,

40

az egész földön és mindenen, ami a földön csúszikmászik.!
1. Mózes 1: 26.
41

Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten
képmására teremtette,

42
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férfivá és nővé teremtette őket.

43

(Szöveg 2 dia: 1. Mózes 1: 31)!
És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.

Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.!
1. Mózes 1: 31.!
Isten a hatodik napon megteremtette az állatokat, majd a
teremtésének koronáját – az embert.
45

Ádám és Éva nem a fejlődés útján és nem is csak úgy
maguktól jöttek létre. A Biblia szerint Isten a saját
képmására tervezte őket.
46

47

Ő a Nagy Mérnök – az Intelligens Tervező – aki
létrehozott bennünket!!
Hetedik nap.!
A hetedik napra Isten elkészült alkotói munkájával, így
tehát megpihent. A hetedik napot pedig elkülönítette,
mint a nyugalomnak a Szabbath.
(Szöveg 3 dia: 1. Mózes 2: 1, 2)!
Így készült el a menny és a föld és minden seregük.

48

A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával,
amelyet alkotott,

49
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44

4 – Merő véletlen vagy tudatos tervezés?
és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája
után.!
1. Mózes 2: 1, 2.
50

51

Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik
napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és
alkotó munkája után.!
Egy következő előadásban még beszélünk erről a
hetedik nyugalomnapról, amelyet Isten alkotott.
Röviden ez a teremtés beszámolója arról, hogyan alkotta
meg Isten a földet és mindent, ami rajta van, beleértve
minket, embereket is.

52

Most pedig tekintsük meg közelebbről is, hogy milyen
remek Tervező és Alkotó az Isten.

53

Az emberi test önmagában csodás bizonyítékát adja a
tervezésnek és a tervezőnek

54

Vegyük csak figyelembe testünk egy részét – a
szemeinket.

55

(Videó: 10 sec)!
A tudósok szerint a szem szaruhártyájának és
lencséjének kifinomult terve mellett a legmodernebb
kamerák is csak egyszerű gyermekjátéknak tűnnek.
56
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57

Szemünk a felfogott fényt az agy számára feldolgozható
üzenetté alakítja, amely folyamatot még a legfejlettebb
tudományos laboratóriumok sem képesek utánozni.!
Az agysejtek ezután az üzenetet a látás csodájává
alakítják át, amelyhez nincs fogható a földön.

58

(Szöveg: Zsoltár 139: 14)!
Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél.

59

Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én
lelkem. Zsoltár 139: 14 !
Az emberi test és értelem rendkívül bonyolult és csak
egy nagyon bölcs Alkotó tervezhette meg.
60

Azonban mi a helyzet a világegyetem többi részével?
Milyen bizonyítékokat találunk ott a világot megalkotó
isteni Tervezőre nézve?
61

Ésaiás próféta mindnyájunkat arra szólít fel, hogy a
körülöttünk lévő apró dolgokon túl az eget is
fürkésszük Isten alkotásai után.
62

(Szöveg, 2 dia: Ésaiás 40: 26)!
Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg,
ki teremté azokat? Ő, a ki kihozza seregöket szám
szerint,
63

mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége
miatt

64
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Az emberi szem egy szerető Teremtőre utal, aki szeretné,
hogy lássuk mindazt a gyönyörűséget, amit Ő alkotott
szerte a világmindenségben.!
Nem csoda hát, hogy a zsoltáros a következőket írta:

4 – Merő véletlen vagy tudatos tervezés?
egyetlen híjok sincsen.!
Ésaiás 40: 26.

65

Csodálta-e már valaha a számtalan csillagtól tündöklő
eget? Elgondolkodott-e már valaha a csillagok eredetén
és azok számán?
66

67

Isten egy hasonlattal segít felmérni végtelen sokaságuk
számát.!
Egy alkalommal Isten arra szólította fel Ábrahámot, az
arab és a zsidó népek atyját, hogy számolja meg a
csillagokat, ha tudja.

68

(Szöveg: 1. Mózes 15: 5)!
... Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha
azokat megszámlálhatod; – és monda nékie: Így lészen a
te magod.!
1. Mózes 15: 5.
Nem régiben egy csillagász azt mondta, hogy ha
megszámolhatnánk a tengerpart fövenyének
homokszemcséit, akkor megkapnánk az égen lévő
csillagok hozzávetőleges számát.

69

70

Ha legközelebb homokparton jár, próbáljon
megszámolni egy vödörnyi homokszemcsét. Nem árt, ha
sok időt szán rá!!
Nem csoda, hogy Dávid király a következőképpen
fogalmazott:
(Szöveg, 2 dia: Zsoltár 8: 4, 5)!
Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat
és a csillagokat, a melyeket teremtettél:

71
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Micsoda az ember – mondom – hogy megemlékezel
róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?!
Zsoltár 8: 4, 5.
72

74

(Szöveg: Máté 10: 31)!
Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak
vagytok.!
És hogy még jobban kihangsúlyozza Isten szeretetét és
gondoskodását, Jézus hozzáfűzte:

75

(Szöveg: 10: 30)!
Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon
vannak tartva.!
Máté 10: 30.!
Micsoda Isten!

76

Milyen jogon kívánja meg a Biblia Istene, hogy
kizárólagosan őt imádja mindenki?!
A Biblia és a kereszténység Istene azért tart igényt az
imádatunkra és ragaszkodásunkra, mert Ő a Teremtő
Isten.!
Ha pedig az, akinek állítja magát, vagyis a Teremtő,
akkor mindenképpen kiérdemli az imádatunkat,
egyetértünk ebben?

77

Amikor Jézus egyik tanítványa és a Biblia utolsó
könyvének írója, János látomást kapott Patmosz
szigetén, a következő jelenet tárult elé a mennyei
trónteremről:
78
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73

(Videó: 20 sec) Megfordult-e már a fejében, hogy vajon
törődik-e velünk és földi gondjainkkal is a végtelen
világegyetemet uraló és fenntartó hatalmas Isten?!
Jézus azt mondja, hogy még egy verebecske földre
hullása sem kerüli el az Isten figyelmét.

4 – Merő véletlen vagy tudatos tervezés?
(Szöveg, 4 dia: Jelenések 4: 10, 11)!
Leesik a huszonnégy Vén az előtt, a ki a királyiszékben
ül, és imádja azt,
79

a ki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyiszék elé
teszi, mondván:

80

Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet
és erőt;

81

mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak
és teremttettek.!
Jelenések 4: 10, 11.
82

Az Isten trónja előtt leboruló Vének azért dicsőítik és
imádják az Istent, mert Ő a teremtő. Ugyanezen oknál
fogva kellene nekünk is imádnunk a mennyei Istent.
83

84

Ő az, aki megalkotta a világot és mindnyájunkat benne.
De – kérdezheti valaki – mi a bizonyítéka annak, hogy
valóban Ő a Teremtő? Isten maga hívja fel a
figyelmünket arra, hogy körülöttünk mindenütt
alkotásának bizonyítékaira lelhetünk.
(Szöveg, 2 dia: Római levél 1: 20)!
... az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől
fogva

85
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alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható.!
Római levél 1: 20.!
A teremtés óta, minden teremtett dologban fellelhető
Isten teremtői alkotásának bizonyítéka.
86

87

És ha olyan dolgokat látunk magunk körül, amelyeket
csak egy tervező elme hozhatott létre, akkor ezek a
dolgok bizony lábnyomok, amelyek az alkotó létezésére
utalnak.
88

Az Atya Isten, ahogy a Biblia nevezi, nem egyedül
végezte a teremtés munkáját.

89

90

(Szöveg: 1. Mózes 1: 26)!
Mózes első könyvében ezt olvassuk: Akkor ezt mondta
Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk
hasonlóvá...!
János evangéliuma még jobban kifejti ezt a többes
számot.
(Szöveg, 3 dia: János 1: 1-3)!
Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten
volt az Ige.

91

Ő kezdetben az Istennél volt.

92
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Csakúgy, mint a homokban talált lábnyomok estében.!
Tudjuk, hogy valaki járt ott, még akkor is, ha az illetőt
magát soha nem láttuk.

4 – Merő véletlen vagy tudatos tervezés?
Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami
létrejött.

93

(Szöveg, 2 dia: János 1: 14)!
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő
dicsőségét,
94

mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve
kegyelemmel és igazsággal.!
János 1: 14.
95

A Biblia így beszél az Istenségről: az Atya Istent, a Fiú
Istent és a Szentlélek Istent említi. Az Istenség három
személyből áll, amelyek mindegyike azonosan
gondolkodik, ám mégis különálló személyek.
96

Jézus együttműködött az Atyával a teremtés művében.

97

98

(Szöveg: Efézusi levél 3: 9)!
... miképen rendelkezett Isten ama titok felől, a mely
elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, a ki
mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által.!
Minden jó és tökéletes ajándék, amelyet az ember
valaha is birtokolt vagy birtokolni fog, a Teremtőtől
származik, aki minden lehetséges áldással elárasztja az
emberiséget .
Nem elég, hogy Isten a saját képmására teremtette az
embert és hogy egy csodaszép világot adott otthonául,
de még a szükségleteiről is gondoskodott:

99
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(Szöveg: Zsoltár 145: 15, 16)!
Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik
eledelt.
100

101

Vizsgáljunk csak meg Isten módszerét ahogy kielégíti
teremtményei szükségleteit.!
Itt van például a víz, amelyet iszunk. Idősebb a
piramisoknál – a hegyekkel egykorú.
102

A vegyszerek és a hulladékok beszennyezhetik a vizet,
ám miután a nap segítségével elpárolog, és a légkörbe
emelkedik,
103

ismét tiszta és használható lesz, ahogy eső, harmat vagy
hó formájában újra és újra a földre kerül. !
Isten műve ez az óriási vízrendszer!
104

Ott van például Isten hatalmas erőműve is az égen – a
Nap! Gondoljunk csak bele!

105

Ha a Nap csak egy kicsivel is nagyobb lenne, vagy
közelebb volna a bolygónkhoz, az óceánjaink
felforrnának.
106
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Kinyitod kezedet, és kielégítesz minden élőlényt
kegyelmesen.!
Zsoltár 145: 15, 16.
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107

Ha pedig csak egy kicsivel is kisebb lenne, vagy
távolabb esne Földünktől, légkörünk befagyna. Így,
vagy úgy, a Földön nem lenne élet.!
Isten azonban nem csak megalkotta a dolgokat, hanem
fenn is tartja azokat!!
Isten ajándéka a levegő amelyet belélegzünk. Ezt
olvassuk a Bibliában:
(Szöveg: Jób 12:10)!
A kinek kezében van minden élő állatnak élete, és
minden egyes embernek a lelke.!
Jób 12:10.

108

Isten, aki megtervezte a világegyetemet, jól tudta, hogy
milyen képlet alapján állítsa össze a levegőt, amely
fenntartja a Földön lévő életet.
109

Tudta, hogy milyen arányban kell keverni a nitrogént,
az oxigént, az argont, és a szén-dioxidot, hogy életképes
légkört teremtsen. !
Magától ez nem jöhetett létre!
110

Vége-hossza nincsen a természet csodáinak – végtelen
az Isten gondoskodása teremtményeiről. Gondoljunk
csak a költöző madarak rejtelmére.
111

Hogy képesek ezek a könnyű madarak szünet nélkül
ezer és ezer kilométert átrepülni egy olyan hely felé,
amelyet még életükben nem láttak?
112

Hogyan találnak el egyes halak születésük helyszínére
több mint 1200 mérföld feltérképezetlen óceánon át?
Hol és kitől tanulták, hogy mikor és hová menjenek?
113
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Ki tanította meg a tűfejnyi agyú mézgyűjtő méheket a
lépsejtek csodálatos felépítésére? Milyen mesteri elme
rejtőzik mindezek mögött? Jóbnál ezt olvassuk:
114

115

Avagy beszélj a földdel és az megtanít téged, a
tengernek halai is elbeszélik néked.

116

117

Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze
cselekszi ezt?!
Jób 12: 7-9.!
Bizony, Isten áll mindezek mögött!!
Éppen ezért azon kötelességünk és előjogunk, hogy
Istent imádjuk, abból fakad, hogy Ő a mi Teremtőnk,
minden neki köszönheti az életét.
(Szöveg, 2 dia: Zsoltár 100: 3)!
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és
nem magunk;

118

az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.!
Zsoltár 100: 3.!
Isten ismeri a szükségleteinket, és neki hatalma van
azokat betölteni!
119

(Szöveg, 2 dia: Jeremiás 32: 17)!
Jeremiás így szólt: Ah, ah, Uram Isten! Ímé te
teremtetted a mennyet és földet a te nagy hatalmaddal és
a te kiterjesztett karoddal,
120
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(Szöveg, 3 dia: Jób 12: 7-9)!
Egyébiránt kérdezd meg csak a barmokat, majd
megtanítanak, és az égnek madarait, azok megmondják
néked.
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és semmi sincs lehetetlen előtted!

121

122

Nem megnyugtató-e az a gondolat, hogy Isten mindent
kézben tud tartani a világegyetemben és a személyes
életünkben is?!
Nincs az a jelentéktelen gond, amelyet ne tárhatnánk a
galaxisok Istene elé. Isten mindent tud – sőt, előre tud
mindent.
(Szöveg, 2 dia: Ésaiás 46: 9)!
Isten ezt mondja magáról: Isten vagyok, és nincs
hozzám hasonlatos.

123

Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat,
a mik még meg nem történtek.!
Ésaiás 46: 10.
124

Milyen békességet és bizalmat meríthetünk abból a
tudatból, hogy nem történhet velünk olyan, ami
meghaladná Isten feladat megoldó képességeit. De a
legnagyszerűbb mégis az, hogy
125

(Szöveg: 1. János 4: 8)!
... az Isten szeretet.!
Jézus ezt mondta:
126

(Szöveg: János 16: 27)!
Mert maga az Atya szeret titeket...

127
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128

(Videó: 8 sec) Meglepő, hogy a mindenható Isten, aki
egy ilyen óriási világmindenséget teremtett és fenntart,
Önnel is törődik? Isten korlátlan hatalmáról, mélységes
bölcsességéről és mindenütt jelenlévőségéről
gondolkodni meghaladja az értelmi képességeinket.!
De a szeretetet meg tudjuk érteni. És nincs a világon
semmi, ami elválaszthatna bennünket Isten szeretetétől!

129

sem jelenvalók, sem következendők,

130

sem magasság, sem mélység, sem semmi más
teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek
szerelmétől,
131

mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

132

133

Isten szeret bennünket, amikor szeretetre méltók
vagyunk, de tisztában vagyunk-e azzal, hogy Ő akkor is
szeret bennünket, amikor nem vagyunk rá méltók?!
Szeret bennünket függetlenül attól, hogy feketék, vagy
fehérek vagyunk, férfiak vagy nők, szépek vagy
csúnyák. Senki nincs hozzá fogható!!
De ami a legfontosabb, hogy Isten örökké szeret!
(Szöveg: Jeremiás 31: 3)!
... örökkévaló szeretettel szerettelek téged.

134
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(Szöveg, 4 dia: Római levél 8: 38, 39)!
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok,
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135

(Szöveg: Zsoltár 100: 5)!
Dávid fogalmazta meg, hogy jó az ÚR, örökké tart
szeretete.!
Zsoltár 100: 5.!
Isten sosem mond le rólunk! Életünk minden percében
velünk van, és sosem hagy el bennünket! És ha még
mindig kételkednénk szeretetében, Isten mindenki által
érthetően így fogalmaz:
(Szöveg, 3 dia: Ésaiás 49: 15, 16)!
Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e
méhe gyermekén?

136

Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem
meg rólad!

137

Íme, tenyerembe véstelek be...!
Ézsaiás 49: 16 (MBT)

138

Isten be akarta mutatni az ember iránti szeretetét, de a
próféták és az angyalok szava nem bizonyult
elegendőnek. Nem értettük meg üzenetét.
139

Így tehát Isten Fiát küldte el hozzánk. Jézus volt az Atya
személyének és jellemének tökéletes kinyilatkoztatása.

140

(Szöveg: János 14: 9)!
Ezt mondta: A ki engem látott, látta az Atyát.

141
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142

Ha valóban meg akarjuk ismerni, hogy milyen is az
Isten, és hogyan érez irányunkban, akkor Jézus életét
kell tanulmányoznunk. Jézus felvette emberi
természetünket, hogy kielégítse szükségleteinket.!
A szegényeknek a megváltás jó hírét hirdette.!
Meggyógyította a megtört szívűeket, és a vakok látását
visszaadta.

143

144

Sokak számára az ő arca volt az első látvány, amelyet
életükben láttak.!
Sokan az ő szavait hallották életükben először.!
Életet és örömet árasztott mindenütt ahol járt.!
Élete az önmegtagadás és a másokért való gondos
törődés élete volt.
Ha a szégyenre, gyalázatra, és megalázásra tekintünk,
amelyet elhordozott a Golgota keresztjén s, ha megtört
szívét nézzük, akkor kezdjük el részben megérteni a
szeretetet, amelyet Isten gyermekei iránt tanúsít.

145

(Szöveg: János 3: 16)!
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött
Fiát adta,
146

hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.!
János 3: 16.
147

148

Ki ez az Isten, aki ura az Világegyetemnek?!
Ő a hatalmas Teremtő.!
Ő a csodálatos Alkotó.!
Ő a fantasztikus Tervező.!
Ő a szerető Atya.
21
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Megetette az éhezőket és az emberekkel
együttvacsorázott otthonaikban. Megbocsátotta
bűneiket és reményt adott nekik a jövőre nézve.
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149

150

151

22

Évekkel ezelőtt, egy kisfiú borzalmas balesetet
szenvedett. Válságos állapotban került a kórházba. !
Azonnali vérátömlesztésre volt szűksége, de nem volt
megfelelő vércsoportú donor.!
Az apának azonos volt a vércsoportja és ezért
beleegyezet a véradásba. Az orvosok közvetlen
átömlesztésbe kezdtek, egyenesen az apa karjából a
mozdulatlanul fekvő fiú karjába. Az apa eközben
felnézet az orvosra és sírás fojtogatta hangon ezt
mondta: „Doktor úr, ha szükséges, akkor mindet
levehetik. Kész vagyok a fiamért minden csepp véremet
odaadni.”
Mennyei Atyánk az általa teremtett Földre tekintett és
látta, hogy az elmerült a bűnben. Megadott hát mindent,
amit a menny adhat – Fia Jézus, maga ajánlotta fel:
„Atyám, ha szükség van rá, akkor ne kímélj. Minden
csepp véremet felhasználhatod, hogy megmentsd fiamat,
lányomat, barátomat.”
Hogy lehet elfordulni ettől a szeretettől?!
Egy olyan szerető Isten teremtett, akinek minden felett
hatalma van.!
Amikor az ember vétkezett, egész valóját adta értünk.!
Ön is fontos Neki. Csodálatos szeretettel szereti Önt is.!
Most, hogy imára hajtjuk a fejünket, ha késztetést érez,
emelje fel kezét és mondja: „Uram, kitárom szívemet
szereteted előtt. Köszönöm, hogy megalkottál és
megváltottál engem. Viszonzásul, hadd nyújtsam át
neked az életem.”
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És amit nekünk üzennek

1

2
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3

Néhány évvel ezelőtt egy bizonyos Marsh úr megtudta,
hogy a nagynénje meghalt és végrendeletet hagyott
hátra. Ezt írta: “Szeretett Steven Marshra hagyom a
családi Bibliát minden tartalmával és ami a házból
marad.”"
Igen, miután minden adósságot kifizettek csak pár száz
dollár maradt meg a ház árából. "
A pénz hamar elfogyott és Marsh úrnak csak a családi
Biblia maradt, amit a ház egyik gerendájára helyezett."
Steven Marshnak kis nyugdíja volt, majd harminc évig
szegénységben élt.
(Videó: 9 mp.) Végül, kilencvenes éveiben járva úgy
döntött, hogy fiának otthonába költözik."
Csomagolás közben ráakadt a Bibliára és el kezdte
forgatni annak lapjait."
Mr. Marsh nagyon meglepődött, amikor bankjegyeket
talált szétszórva a Biblia lapjai között. "
Több mint ötezer dollárt számolt össze, ami akkoriban
igen nagy összegnek számított. "
Életének nagy részét szegénységben töltötte, miközben
gazdag lehetett volna."
Isten Igéjében csupán karnyújtásnyira volt tőle a
gazdagság kincsözöne."
Lehetséges, hogy mi is ilyen óriási kincs közelében
vagyunk?"
Emberek millió hisznek abban, hogy a Biblia a
legcsodálatosabb könyv, amit valaha is megírtak. "
Meggyőződésük, hogy a Bibliát Isten ihlette, és annak
sorai világos útmutatót nyújtanak az örök élet
elnyerésére."
Isten Igéjét mindenféle nemzet, nyelv és faj képviselői
közül sokan értékes és életjobbító kincsként fogadták
el."
Másokat komoly kétségek gyötörnek és sok kérdést
forgatnak gondolataikban.

1
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4

5

Mit mondhatunk hát a legnagyobb példányszámban
eladott könyvről, a Szent Bibliáról? Megbízható? Az
igazságot tartalmazza? "
Pontos?"
Némelyek azt mondják, hogy a Biblia megbízhatósága
minden kétségen felül áll. Mások szerint nem."
Kinek van igaza?
A válasz fontos mert, ha a Biblia valóban igaz, akkor
akár bízunk benne, akár nem, számunkra élet-halál
kérdése rejlik benne."
Ha a Biblia igaz, akkor teljes örök sorsunk annak a
függvénye, hogy hiszünk-e benne és elfogadjuk-e
szavait."
Ha hiszünk a Bibliában, akkor az Istenben való hitünk
is máshogy alakul."
Egyetlen hely van, ahol világos képet nyerhetünk
Istenről, ez pedig a Biblia. Tulajdonképpen éppen ezért
kaptuk a Bibliát.
A Biblia bemutatja nekünk azt az Istent, akit nem
láthatunk saját szemünkkel, és akit csak úgy
ismerhetünk meg, ha elolvassuk a prófétái és Fia által
hozzánk küldött üzeneteit.

6

Lássuk hát ezt a nagyszerű könyvet, a Bibliát, más
szóval Isten Igéjét. Találunk-e valamilyen bizonyítékot
arra, hogy a Biblia megbízható és igaz?
7

8

2

(Videó: 6 mp) A Biblia valójában nem csupán egy könyv,
hanem egy egész könyvtár egy kötésbe fűzve. A Biblia
66 könyvét különböző korokban különböző szerzők
jegyezték le, mintegy 1600 éven keresztül. "
Az Ószövetségben 39, az Újszövetségben 27 könyv
található.
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9

A Biblia könyvei 45 különböző szerzőtől származnak,
mégis olyan csodálatos egységet tapasztalunk közöttük,
ami csak azzal magyarázható, hogy azonos forrásból
merítettek. Ez a tökéletes összhang annak ellenére
létezik, hogy a szerzők közül a többség soha nem látta
egymást.

11

(Videó: 13 mp) Mindezek ellenére írásaikat tökéletes
összhang és egység jellemzi. Ez egy valóságos csoda!"
Ez az összhang csak azzal magyarázható, hogy Isten adta
számunkra ezt a könyvet, hogy megismertesse velünk
akaratát.

12

(Idézet: 2 Péter 1:21)"
Péter így írt: “Mert sohasem ember akaratából
származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől
indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.”"
2 Peter 1:21
(Idézet: 2 Timótheus 3: 16-17)"
Pál apostol ezt írta: “A teljes írás Istentől ihletett és
hasznos a tanításra,

13

a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való
nevelésre,

14

3

5 – Ősi tekercsek titkai

10

Különböző kultúrából származó és foglalkozású
emberek voltak."
Némelyek halászok, mások pásztorok, királyok,
kormányzati tisztviselők, földművesek, prédikátorok,
államférfiak voltak, egyikük pedig orvos volt.

5 – Ősi tekercsek titkai

15

Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó
cselekedetre felkészített.”"
2Timótheus 3:16, 17."
Isten azért választota a üzenet köyvetítésnek ezt a
módját – az írásos formában való közlést -, mert a bűn
elvágta a közte és az ember közötti kapcsolat
csatornáját."
.
Amikor Isten és az ember együt járt és beszélt
egymással az Édenben, nem volt szükséges, hogy
próféta írja le Isten akaratát az ember számára.

16

Miután Ádám vétkezet, elrejtőzött Isten elől, mert félt és
bűntudata volt tette miatt. "
Amikor Isten megkérdezte tőle, hol van – Ádám így
felelt:
17

(Idézet: 1 Móz 3: 10) "
“... Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, ... és
elrejtezém.”"
1Móz 3: 10
18

Isten nem érintkezhetett többé szemtől szembe
teremtményeivel."
Isten prófétáit, majd Fiát választotta ki eszközül
akaratának közlésére.
19

(Idézet: Ámós 3: 7)"
“Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg
meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.”"
Ámós 3: 7
20

21

4

Isten a Midián pusztájában tartózkodó Mózest hívta el
arra, hogy írja meg a Jób könyvét és az Ótestamentum
első öt könyvét, amit összefoglaló néven “Törvénynek”
(Tóra) neveznek."
Ez Kr. e. 1500 körül történt.
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22

Izrael népének száma ekkorra már több milliós
nagyságrendűre emelkedett, és Isten írott formában
kívánt érintkezni népével."
Ez éppen akkor volt, amikor a képírás helyett a betűírást
vezették be.
A nép így már el tudta olvasni a Tízparancsolatot illetve
a Mózes által lejegyzett törvénykönyvet is, amit Isten
saját ujjával írt a táblákra.

23

24

25

26

A felfedezett Ésaiás tekercs a Kr. e. 125-ös esztendőből
való."
Ez a tekercs több mint ezer évvel azelőtt keletkezett,
mint a megtalálásának idejéig legrégibbnek ismert
kézirat."
A tekercs Ésaiás teljes könyvét tartalmazta.
Sir Frederic Kenyon, az egyik legképzettebb szakember
és a Brit Levéltári Tanulmányok Iskolájának elnöke
bejelentette, hogy"
“a mintegy ezer évi másolások ellenére a 166 szóból álló
fejezetben csak egy (három betűs) szó vált kérdésessé,
és ez a szó egyáltalán nem okoz jelentős változást az
üzenet értelméret nézve!”

27

Sir Frederic Kenyon ezt így értelmezte:

28

5
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A kérdés azonban továbbra is ez: Pontos-e és
megbízható-e a Biblia még mai formájában is?"
1947-ig a legkorábbi ószövetségi kéziratok a Krisztus
utáni 900-as évekből származtak.
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“A keresztény kezébe veheti a Bibliát félelem és
ingadozás nélkül mondhatja, hogy Isten igaz üzenetét
tartja kezében,
29

mely generációról generációra gyakorlatilag
hiánytalanul megmaradva jutott el napjainking oly sok
generáción át.”
30

31

Sir Kenyon azután tette ezt a kijelentést, miután egész
életét annak kutatására áldozta, hogy milyen módon
maradt fenn a Biblia nemzedékről nemzedékre, és hogy
a különböző másolások milyen hatással voltak a könyv
eredeti üzenetére.
A bibliakritikusok valamivel több mint egy évszázaddal
ezelőtt sok okot találtak a Biblia kétségbe vonására, de a
régészek ásója ezek közül a bírálatok közül igen sokat
lecsendesített.

32

A 19. századig igen keveset tudtak az ősi időkről, kivéve
amit a Biblia mondott.

33

Az ősi történelem az egyiptomi hieroglif-képírás furcsa
képei között rejtőzködött. Sem Egyiptomban, sem az
egész világon nem tudták megfejteni ezt az írást.
34

35

6

1798-ban Napóleon katonai expedíciót küldött
Egyiptomba. A 38 ezer katona mellé Napóleon magával
vitt még 100 művészt, nyelvészt és tudóst is, mert
ismereteket akart szerezni ennek az érdekes országnak a
történelméről.
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Mindenütt a múlt lenyomatát találták. Olvashatatlan
feliratokat, díszes műemlékeket és templom falakat. "
Napóleon és tudósai szerették volna megismerni a
képírás üzeneteinek titkos jelentését.
36

1 évvel később, 1799-ben bekövetkezett az addigi
legjelentősebb régészeti felfedezés.

37
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Napóleon egyik katonája kiásott egy 122 cm hosszú és
76 cm széles fekete követ, mely megnyitotta a képírás
titkának ajtaját, és századokon át rejtve maradt titkokat
hozott felszínre.
38

Rosetta kő néven az emléktárgyat ma is őrzik a British
Museum falai között.

39

A Rosetta város közelében felfedezett kődarab egy ősi
rendeletet tartalmaz három különböző nyelven:

40

hieroglif (képírás), népi egyiptomi és görög. "
A tudósok természetesen könnyedén lefordították a
görög szöveget, de nem így a hireoglifákat.
41

Húsz évvel később, 1822-ben egy tehetséges francia
fiatalember, Jean, Francois Champollion az egész világot
felkavaró felfedezést tett: megfejtette a Rosetta kő
hireoglifáit.
42

Ekként Egyiptom ősi történelmének óriási kincsei
megnyíltak a világ tudósai előtt.

43

7
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De ami még fontosabb: Egyiptom elfeledett történelme
most előállt és igazolta a Biblia lapjait."
A feliratos kövek az egész világnak azt kiáltották, hogy
a Biblia sorai igazak!
44

Minél több ásatást folytatnak le a régészek, annál több
bizonyítékot találnak a Bibliában olvasható történelem
hitelesítésére.
45

46

Nemrégiben új felfedezések rázták meg a régész világot.
Az ásatások Tell Marduk városában történtek. Ez a
szíriai város, ősi nevén Ebla, gazdag és fejlett
társadalmat mondhatott magáénak, mintegy 300 ezer
lakossal.
A Holt tengeri tekercsek felfedezése óta nem volt olyan
esemény, mely ennyi tudós érdeklődését keltette fel."
A történet a Biblia tanulmányozóit még nagyobb
izgalommal töltötte el.

47

48

A város palotájával egybeépített írástudó iskolában
mintegy 14 ezer feliratos agyagtáblát és töredéket
találtak a Krisztus előtti 2300-as évekből. "
A világ legősibb kormányzati levéltára több mint 100 év
hivatalos feljegyzéseit őrizte az Ebla-i királyság
történetéből.
Néhány történész kétségbe vonta, hogy a zsidók
elsajátíthatták a betűírás ismeretét Mózes idejére,
ugyanis a 19. századig semmilyen történelmi bizonyíték
nem támasztotta ezt alá."

49

Az Ebla táblák és más felfedezések azonban sokkal
régebbi időkből valók, mint amikor Mózes élt."
Sőt, a régészek egész könyvtárakat fedeztek fel, amelyek
eredete évszázadokkal megelőzi Mózes születését.
50

8
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51

52

Az Ebla táblák hivatkoznak a teremtés és az özönvíz
történeteire. Olyan személy -és helységneveket is
említenek, melyek jellegzetesen a Bibliában fordulnak
elő: pl. Ézsau, Ábrahám, Izrael, Sinai, és még Jeruzsálem
is.
Az igazi érdekességet azonban a két bűnös város –
Sodoma és Gomora említése jelentette. A táblák
felfedezéséig a Biblián kívül semmilyen más történelmi
utalás nem említette ezeknek a városoknak a nevét."
Ebből kifolyólag csupán képzeletbeli helyeknek
tekintették őket.

53

54

Néhány írónak ezek után be kell látnia, hogy a Teremtés
könyve több mint ókori pásztordalok és legendák
gyűjteménye. "
Az Ebla-i és egyéb felfedezések alátámasztották a Biblia
hitelességét.
(Idézet: Zsoltárok 119:160)"
Dávid így szól: “A te igédnek summája igazság...”"
Zsoltárok 119:160

55

(Idézet: Ésaiás 45:19)"
Isten így szól Ésaiáson keresztül: “... én, az Úr, igazságot
szólok, és megjelentem, a mik igazak.”
56

57

A közmondás szerint a halottak nem mesélnek."
Pedig dehogynem!"
Ezek a történetek lenyűgözőbbek a regényeknél."
Régvolt civilizációk szólnak hozzánk poros sírjaikból,
igazolván Isten Igéjének a pontosságát és hitelességét.

9
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Azonban sok könyvnek helyesbítésre van szüksége,
mert ezek a leletek nagyon sok korabeli földrajzi
helységnév létét igazolják.
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A 19. századig néhány tudós úgy vélte, hogy Babilont
Semiramis királyné építette ."
A Bibliában azonban Dániel így idézi Nabukodonozor
királyt:
58

(Idézet: Dániel 4: 27)"
“Nem ez-é ama nagy Babilon, a melyet én építettem...?”"
Dániel 4: 27"
Kinek volt igaza?
59

1899-ben Robert Koldewey Babilon ősi romjainak
feltárásába kezdett. Égetett téglák tízezreit hozta
felszínre, melyek Nabukodonozor király pecsétjét
ábrázolták.
60

Egy ékírásos táblakövet is találtak Babilonban, mely
Nabukodonozor vívmányait foglalta össze.

61

A király kijelenti a sorok közt: “Az Esagila és Babilon
erődítményei által örökké megalapoztam és
megerősítettem birodalmam nevét.”
62

(Idézet: Dániel 4: 27) A Biblia kijelenti, hogy a büszke
Nabukodonozor így szólt: “Nem ez-é ama nagy Babilon,

63

a melyet én építettem királyság házának, az én
hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére?”
Dániel 4:27
64

A jelenleg Londonban őrzött Kelet India Ház felirat hat,
babilóniai írással felvésett oszlopban beszél
Nabukodonozor hatalmas építkezési programjairól."
Az ásó megint csak igazolta a Bibliát.
65

10
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66

A világi történetírás másik érdekessége volt Belsazár
babilóniai uralkodó nevének hiánya."
A Biblia megnevez egy Belsazár nevű uralkodót, aki
szemtanúja volt a falon történő kézírás mozdulatainak a
nagy lakomán."
Csupán Dániel gazdag fantáziájának szülötte lett
volna?"
Egyáltalán nem!
Nabonidus, Nabukodonozor egyik utóda Belsazár nevű
fiára hagyta a babilóniai trónt, miközben ő tíz évet az
Arábiai Temában töltött.

67

68

Felmagasztalt fiamra, testi leszármazottamra
vonatkozóan pedig kérlek, tápláld szívében a nagy
istenség iránti imádatot, és ne vétkezzen.
69

Legyen elégedett az élet bőséges ajándékaival. Kedvelt
elsőszülöttem, Belsazár szívében éljen tisztelet a nagy
istenség iránt.” – Isten beszédei a modern emberhez, p.
154.
70

71

(Idézet: Dániel 12: 4)"
Milyen érdekes, amit Dániel könyvének utolsó
fejezetében olvasunk:"
“Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be
a könyvet a végső időig:

11
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Régészek által fellelt kőhengerek tanúsítják, hogy a trón
valóban Belsazárra, a királyi hercegre szállt."
A felirat szövege így szólt:
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72

tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás.” "
Dániel 12:4"
Az ismeret növekedése nem csupán a tudományos
világra korlátozódik."
"
A tudás Isten Igéjének megbízhatóságával kapcsolatban
is gyarapszik.
Bibliai tájakon feltárt téglák és hengerek, táblakövek és
feliratok bizonyítják, hogy a Biblia szavai igazak.

73

Mindezeken túl az is igazolja a Biblia Istentől ihletett
voltát, hogy minden, amit a jövőről mond, pontosan
bekövetkezik.
74

(Idézet: Ésaiás 46: 9, 10)"
“Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos.

75

Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat,
a mik még meg nem történtek.” Ésaiás 46:9, 10

76

Igen, miközben Isten elhúzza az idő függönyét és
betekintést nyújt a jövőbe, rámutat arra, hogy Isten
könyve a Biblia nem egy közönséges könyv – a Biblia az
Isten könyve.
77

Mielőtt Babilon elérte volna hatalmának és
dicsőségének csúcsát, Isten Igéje előre megjövendölte
bukását:
78
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(Idézet: Ésaiás 13: 19) "
“És olyan lesz Babilon, a királyságok ékessége, a
Khaldeusok dicsekvésének dísze,
79

mint a hogyan elpusztítá Isten Sodomát és Gomorát.”"
Ésaiás 13:19"
A Biblia még azt az uralkodót is megnevezte, amelyik
legyőzi majd ezt a hatalmas királyságot.
80

81

A Babilont legyőzendő hadvezér nevét és a győzelem
taktikáját a Biblia 150 évvel születése előtt
megjövendölte.
82

83

(Idézet: Ésaiás 45: 1) "
“Így szól az Úr felkentjéhez, Czírushoz,... ő előtte
megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne
zároltassanak...”"
Ésa. 45:1"
"
Vajon teljesedtek-e a Biblia jövendölései?"
Szó szerint!
A Brit Muzeum Perzsa Termében áll a"
Cyrus henger, melyet Babilónia romjai között leltek."
Ezen az agyag hengeren Cyrus beszámol győzelméről. "
A részletek teljes mértékig megegyeznek!

84

A Biblia nem csak Bablion lerombolását jövendölte
meg. Ennél többet is mondott:

85
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(Idézet: Jeremiás 51: 11) "
“Felindította az Úr a Médiabeli királyok lelkét, mert
Babilon ellen van az ő gondolatja, hogy elveszesse azt.”"
Jeremiás 51: 11
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(Idézet: Jeremiás 51: 37) "
“És Babilon kőrakássá lesz...” Jeremiás 51:37.

86

(Idézet: Ésaiás 13: 20, 21) "
Ésaiás ezt írta:"
“Nem lakják nemzetségről nemzetségre...”
87

Hanem vadak tanyáznak ott, és baglyok töltik be
házaikat...”"
Ésaiás 13:21, 21
88

Egyedül Isten láthatta előre és jövendölhette meg ilyen
pontosan a hatalmas Babilon végzetét."
A felfedező Austen H. Layard így ír az ősi Babilon
romjairól:
89

“Alaktalan romhalmok borítják a földet mindenütt...
csupasz és visszataszító látvány.

90

Baglyok huhognak a gyér erdőkből és csúf sakálok
ólálkodnak a barázdák között.” "
Felfedezések Ninive és Babilon romjai között, p. 413.
91

92

14

Babilon korábbi dicsőségéből semmi nem maradt fent.
Csupán egy útjelző tábla mutatja a hozzá vezető irányt."
Az ősi Babilon felett tornyosuló halmok alapos
bizonyítékot szolgáltatnak a Biblia hitelességével és
ihletettségével kapcsolatban.
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Ha Istennek van bölcsessége és képessége arra, hogy
századokkal előre oly pontosan meghatározza az ősi
birodalmak jövőjét, akkor egy pillanatig sem kell
kételkednünk afelől, hogy saját sorsunkra nézve is meg
tudja határozni a jövőt.

95

A bibliai prófécia lehetőséget ad arra, hogy Isten
segítségével a függöny mögé tekintsünk, és meglássuk,
milyen megoldásokat ajánl Teremtönk a bolygónkon
való élet veszélyeinek és a túlélés keresésének
kérdéseire.

96

A Biblia több, mint megbízható történelem, több
tudományosan megbízható tényeknél és beteljesedett
próféciáknál. "
Ha ez nem így volna, akkor nem számítana, hogyan
viszonyulnak hozzá az emberek.

97

A Könyv fő témája és központi igazsága annak a
történetnek a leírása, ami egy Jeruzsálem melletti köves
hegyoldalon történt majdnem 2000 évvel ezelőtt. "
"
Ezzel kapcsolatos állásfoglalásunknak meghatározó
szerepe van életünkben.
Az élő Isten Fia vagy meghalt a kereszten vagy nem."
Vagy igaz, amit a Biblia róla mond vagy nem."
A Kálvária története képzelet vagy valóság?"
Nem mindegy hogy, milyen eredményre jutunk.

98

99

Talán a legnagyobb bizonyság a Biblia hitelessége
mellett a könyvnek az a hatalma, amely által életeket
képes megváltoztatni."
Ez a hatalom egy személyben nevezhető meg – Jézus
Krisztus! "
Jézus így szólt:
15
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(Idézet: Ésaiás 40: 8) "
Bizonyára egyetértünk az ószövetségi prófétával:"
“Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde
mindörökre megmarad!”"
Ésaiás 40: 8
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100

(Idézet: János 5: 39) "
“Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy
azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek
bizonyságot tesznek rólam.”"
János 5:39

101

Jézus az Ószövetségről beszélt, mert az Újszövetség
ekkor még nem létezett."
Az Ószövetség lapjait átolvasva felfedezzük, hogy azok
egy eljövendő Messiásról, annak szabadító szolgálatáról
és szeretetéről szólnak.

102

(Idézet: Lukács 24: 44) “"
Jézus így szólt tanítványaihoz:"
“Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor
még veletek valék, hogy szükség beteljesedni
mindazoknak,
a mik megírattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és
a Zsoltárokban én felőlem.”"
Lukács 24:44

103

Az Ószövetség prófétált Krisztusról, az Újszövetség
pedig beszámol élettörténetéről. "
A teljes Biblia Jézus Krisztust nyilatkoztatja ki, aki
eljött, hogy bemutassa az Atyát egy lázadó bolygónak.
104

105

16

Ezért hívják a Bibliát úgy, hogy"
az Isten Élő Igéje. Ahová csak eljut, élő hatalmat sugároz
az emberekre. Hatalmat, mely életeket változtat meg,
megerősíti a gyengét, bátorítja a csüggedőt és reményt
ad a haldoklónak."
"
A Biblia átalakító hatalma az egész történelem folyamán
újra és újra megmutatkozott. "
A hirtelen haragú emberek béketűrőkké váltak hatalma
által.
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106

107

Feslett, erkölcstelen emberek váltak tisztává és
becsületessé."
"
Iszákosok szabadultak meg italuktól, tolvajok a
lopástól, csalók a csalástól. "
Nem kell messzire mennünk, a börtönök falai közt
találhatunk megátalkodott gonosztevőket, akik a Biblia
hatalma által örvendező keresztényekké váltak.

Jézus az emberek megjavításával töltötte idejét – ez a
keresztény hit lényege."
A Biblia lényege is ez. Ebben áll hatalmának titka.
108

109

110

(Idézet: János 8: 32)"
Jézus jól tudta, hogy milyen hatalom változtatja meg az
embert:"
“És megismeritek az igazságot, és az igazság
szabadokká tesz titeket.” János 8: 32
Az igazság szabadítja és változtatja meg az embert!"
Az igazság tesz egy iszákost józan és szerető apává."
Az igazság szabadítja meg a kábítószer rabját."
Mivel napjainkban oly sok megtévesztésnek vagyunk
tanúi,"
"
Feltesszük a kérdést: „Mi az igazság?”

17
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Nem kell messzire mennünk, és találhatunk olyan
házasságokat, melyek egyenest a válás felé haladnak, de
a Biblia hatalma által megmenekülnek és új szeretettel
töltődnek meg."
Senki nem tudja úgy olvasni a Bibliát napról-napra és
őszintén, hogy közben Isten Igéje ne változtatná meg
szívét és életét."
Ha minden nap szánunk időt a Biblia olvasására, meg
fogunk változni.
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112

113

114

(Idézet: János 17: 17) "
Jézus megadta a választ:"
“A te Igéd igazság.” János 17: 17"
A Biblia, Isten Igéje, igazság. Ennek az Igének a hatalma
változtathatja meg az emberek szívét.
Isten Igéje azonban csak azokat változtatja meg, akik
hajlandók megváltozni. Azokat, akik hajlandók
elfogadni a Könyv főszereplőjét – Jézus Krisztust."
"
A Biblia tanulmányozása milliók életét változtatta meg."
A Bibliánál nincsen nagyobb hatalom a világon az
emberi szív megindítására és az élet megváltoztatására."
Nagyon sokat számít, hogyan gondolkodunk erről a
könyvről."
A Biblia több egy puszta könyvnél, amit a gyülekezetbe
viszünk vagy a polcunkra helyezünk."
Több hasznos információnál és tanácsnál."
Általa maga Isten szólítja meg szívünket."
Isten levele ez a földi bolygón élő gyermekeihez."
A túlélés, örök boldogság és lelki béke titkát találhatjuk
meg benne.
(Videó 12 mp) Hadd mondjak el egy történetet arról
hogy, miként változtathatja meg Isten Igéje emberek
életét. Sok évvel ezelőtt volt egy Bounty nevű hajó."
1790-ben Bligh kapitány és személyzete elindult
Angliából ezen a hajón, hogy kenyérfa csemetéket
találjon és ültessen a karib szigeteki rabszolgák részére.
(Videó 7 mp)"
Mivel a kapitány szörnyen bánt a személyzettel,
összeesküvést szerveztek a hajón. Az összeesküvés
vezetője, Fletcher Christian, egy kis hajóba
kényszerítette Bligh kapitányt és a személyzet közül 18
munkást."
Bligh kapitány kiváló szakértelme következtében a kis
hajó sikeresen visszatért Angliába.
(Videó 4 mp)"
A Bounty csapata nem haladt ilyen ügyesen, de végül
sikerült kikötniük a lakatlan Pitcairn szigeten.

18

115

5 – Ősi tekercsek titkai

116

(Videó 8 mp) "
John Adams emlékezett, hogy Fletcher Christian-nak
volt egy Bibliája."
Ez volt az egyetlen könyv a szigeten."
Megkereste a Bibliát és olvasni kezdte lapjait."
Életében valami változás vette kezdetét."
"
Felismerte a rá nehezedő komoly felelősség súlyát."
A Biblia segítségével a sziget lakóinak tanításába fogott. "
Itt voltak a gyermekek, a halott összeesküvők
gyermekei. Némelyek apja maga Fletcher volt. "
Ezek a gyermekek most az ő kezében voltak."
Jövőjüket az határozta meg, ahogyan ő, John Adams
kezelte őket. "
Megtanította őket írni, olvasni, és helyesen viselkedni."
A gyerekek rendszerető, becsületes és odaadó
keresztényekként nőttek fel."
Ez a szokatlan érdeklődés Isten Igéje iránt és a sziget
teljes lakosságának a megváltozása megragadta az
elhaladó hajók, később pedig a Brit kormány, majd az
egész világ figyelmét.

19
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(Videó 10 mp) "
A hajót elégették, hogy ne tudják megtalálni őket."
"
Amikor Tahitiben voltak, Bligh a hajóra vett néhány
asszonyt, gyermeket és bennszülöttet."
Amikor a férfiak megtudták hogy, hogyan készíthetnek
likőrt, veszekedésbe és egymás gyilkolásába kezdtek."
Az összeesküvők és a tahiti férfiak megölték egymást.
Hamarosan egyetlen túlélő maradt néhány asszony és
gyermek társaságában. John Adams volt a neve.
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119

20

Ez a Biblia a mi életünket is megváltoztathatja. A Bibliát
olvasva ugyanaz a Szentlélek, aki századokkal ezelőtt
ihlette a Biblia könyveit, átformálja gondolatainkat
olvasás közben."
Olvassuk Isten Igéjét nyitott szívvel és egyszerű hittel."
“Ó Uram, mutasd meg igazságodat, és én követni
fogom.”"
“Mutasd meg, mely területeken kell megváltoznom!”"
“Szeretnék találkozni veled a Biblia lapjain, mint
szerető, megbocsátó és szívemet átformáló
Megváltómmal.”
Nem csupán a Biblia, hanem a Biblia Szerzője az, aki
változásokat hoz életünkben. "
Amint egyre jobban megismerjük őt, hitünk is egyre
növekedni fog, hiszen annál jobban megszeretjük őt és
mindinkább megbízunk benne.

6 – Miért van annyi szenvedés?
Hogyan engedheti meg a szerető Isten?

1

2

“Senki nem törődik velem!” – hangzik a férfiak és nők
elkeseredett kiáltása a magányos bolygón."
Nemrégiben, egy Istennel kapcsolatos felmérésben ezt a
kérdést tették fel az embereknek: “Ha feltehetnének egy
kérdést Istennek, mi lenne az?”"
És Ön? Ha Ön kérdezhetne valamit Istentől, mi lenne
az?"
Az emberek milliói ezt kérdezik:"
“Isten, tényleg gondolsz ránk? Ha tényleg olyan jó vagy,
miért van annyi betegség, szenvedés és halál
világunkban?”"
“Miért van annyi szívfájdalom és szomorúság?”"
“Miért van éhezés, árvizek, természeti katasztrófák és
háború?”

1
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3

Clara Anderson alkalmazottként szolgált San Franciscoban. Nagyon kedves és lelkiismeretes nő volt."
Egy nap, amikor immár tizenöt évi munkaviszony után,
hirtelen eltűnt."
Munkaadójának fogalma sem volt róla, hova tűnhetett."
A város közszolgálati szerve néhány napos keresés után
csodával határos módon talált rá a hölgyre."
Clara halálra akarta éheztetni magát egy San Francisco
környéki hegyi rejtekben."
Azt mondta: „Hagyjanak magamra, meg akarok halni.” "
Az őt megtaláló riporter kérdéseire Clara indokait is
megnevezte: "
“Nézze, senki nem törődik velem. Csupán egy vagyok a
sok tízezer közül, akik a társadalomban szolgai munkát
végeznek."
Életem értéktelen. Nincsenek közeli rokonaim,
családom vagy barátaim. "
Senki sem áll közel hozzám, senkivel nem tudok
őszintén beszélni és a szívemet kiönteni. Hadd haljak
meg, senki nem törődik velem!”
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4

5

6

Ha elgondolkodunk a körülöttünk történő
eseményeken, hamarosan megértjük, hogy egy gonosz
erő munkálkodik a földön."
Bárhová nézünk, szörnyű tragédiáknak vagyunk tanúi
minden nap.
(Videó 15 mp)"
Ki a felelős a világban tapasztalható tragédiákért és
szenvedésért? "
Sok ember Istent vádolja a nehézségekért."
Olyan gyakran halljuk, amint kérdezik: “Miért tette ezt
az Isten velem?”
Nézzük meg, mit mond a Biblia a jó és gonosz,
boldogság és fájdalom, egészség és betegség erői között
zajló nagy csatáról! "
Feltehetnénk a kérdést: “Ha nem Isten hozza ezt a sok
fájdalmat és bánatot a földre, akkor ki felelős ezekért a
mindennapos tragédiákért?”
A Biblia megadja a választ erre. Jézus mondott egy
történetet a magvetőről, aki jó magot vetett a földbe, de
amire azok felnőttek,

7

mérges gyomok keveredtek a jó növények közé.

8

(Idézet: Máté 13:27)"
“A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki:
Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe?
9

honnan van azért benne a konkoly?”"
Kíváncsiak voltak arra, honnan származnak a gyomok.

10

2
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(Idézet: Máté 13:37-39)"
“Ő pedig felelvén monda nékik: A ki a jó magot veti, az
az embernek Fia.
11

A szántóföld pedig a világ; [1 Kor. 3,9.] a jó mag az Isten
országának fiai; a konkoly pedig a gonosznak fiai.

12

13

Miközben Isten szeretetet és kedvességet sugároz
mindenkre, egy másik hatalom is munkálkodik, amely
viszont baleseteket, tragédiákat, halált és betegséget hoz
Isten gyermekeinek az életébe.
14

15

A Biblia utolsó könyve, a Jelenések könyve beszámol
mindennek a kezdetéről, hogy megérthessük, mi is
történt a mennyben, ami végül a földön eluralkodó
nyomorúsághoz vezetett. "
Talán meglep bennünket, de valamikor háború volt a
mennyben.
(Idézet: Jelenések 12: 7-9)"
“És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai
viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is
viaskodik vala és az ő angyalai;

16

De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem
találtaték többé a mennyben.

17

3
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Az ellenség pedig, a ki a konkolyt vetette, az ördög.”
Máté 13:37-39

6 – Miért van annyi szenvedés?
És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki
neveztetik Ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész
föld kerekségét elhiteti,
18

vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele
levettetének.”"
Jelenések 12:7-9.
19

A Jelenések könyve így mutatja be ezt a sárkányt:

20

(Jelenések 12:3, 4)"
“Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres
sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva,
21

és az ő fejeiben hét korona;

22

És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét,
és a földre veté azokat...”

23

24

4

A Biblia szerint a mennyei angyalok egyharmada
követte a csalót az Isten elleni lázadásban. "
Tekintsük most meg közelebbről, ki is volt ez a
Lucifernek nevezett bukott angyal. "
Az Ószövetség Tírusz királyaként említi. Így olvassuk:
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25

(Idézet: Ezékiel 28:12-14)"
“Így szól az Úr Isten: Te valál az arányosság
pecsétgyűrűje, teljes bölcseséggel, tökéletes
szépségben."
Ezék. 28:12
Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle
drágakövekkel..."
Ezék. 28:13

26

27

tüzes kövek közt jártál.” Ezékiel 28:14

28

Lucifer egy szépséges angyal volt, akit Isten minden
szempontból tökéletesnek teremtett. Ő volt az az angyal,
aki mint oltalmazó kérub Isten közvetlen közelében
járt.
29

Lucifer magasztos szerepkört töltött be a mennyben.
Isten kegyelmi trónja mellett két angyal állt, az egyik
jobbról, a másik balról. Ezek közül az egyik Lucifer volt.
30

31

Nem volt elégedett azzal, hogy Isten közvetlen
közelében lehetett."
Ő maga szeretett volna Isten lenni. Valami történt
Luciferrel és azzal a szoros kapcsolattal, ami Istenhez
fűzte. "
Isten így szólt Luciferhez:

5
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Valál felkent oltalmazó Kérub... Isten szent hegyén
valál,
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32

(Idézet: Ezékiel 28:15)"
“Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva,
melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték
benned.”"
Ezékiel 28:15
(Idézet: Ezékiel 28:17)"
“Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad
bölcseségedet fényességedben...”"
Ezékiel 28:17

33

34

Ez a szépséges és felmagasztalt angyal az önzés
útvesztőjébe keveredett. "
Irigyelte Isten dicsőségét és az egyedül neki járó
hódolatot."
Hatalomvágy töltötte be."
Odáig merészkedett, hogy megpróbálta megszerezni
Teremtőjétől a világegyetem feletti uralmat. Figyeljünk
csak!
(Idézet: Ésaiás 14:12-14)"
“Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!?
Levágattál a földre...

35

Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az
Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet...

36

..., és hasonló leszek a Magasságoshoz.”"
Ésaiás 14:12-14

37

Mihelyt ezek az öntelt szavak elhagyták Lucifer ajkát, a
menny tökéletes szeretete és egysége megannyi önző
darabra hullott szét.
38

6
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Nem sokkal ezután Lucifer terjeszteni kezdte az
elégedetlenség lelkületét a többi angyal körében is.
Lassan, de biztosan aláásta Isten szeretetét és igazságát.
39

40

Tegyük fel, hogy Isten megfoszt döntési
szabadságunktól és robotnak alkot bennünket!"
Kinek van önök közül gyermeke? Látom többen
családosok."
Szeretnék, ha gyermekük robot volna? Mit szólnának
egy olyan gyermekhez, aki mindent elvégez, amire
beprogramozzák?"
A gyermek ébredés után így szólna:"
“Igen anya, meg fogom enni a rizst.”"
“Igen apa, ki fogok takarítani.”"
A gyermek robot volna – hideg, acél géprobot."
Nem volna többé gyermek."
Szeretnének ilyen gyermeket? Természetesen nem."
Isten sem akart ilyen teremtményeket.
Isten a szeretet Istene. "
Csak olyan szeretet kapcsolat jelenthet örömöt számára,
amelyben teremtményei azért imádják őt, mert szeretik
és bíznak benne.

42

43

Sátán megtámadta Isten törvényeit és igazságát, holott
Isten nem azért adta ezeket a törvényeket, hogy
megmutassa, kié a hatalom, hanem, hogy megvédje
teremtményeit; békességet és boldogságot biztosítson
számukra.

7
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41

Mint a rothadt gyümölcs a dobozban, a lázadás áthatott
a menny többi angyalaira is."
Talán felmerül bennünk a kérdés, hogy Isten miért nem
pusztította el Sátánt azon nyomban."
Nos, Isten egyetlen vakító villanással megsemmisíthette
volna Lucifert és a hozzá csatlakozó angyalokat, de ha
így tett volna, minden teremtménye félelemből szolgálta
volna őt.
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44

Isten törvényei olyanok, mint a jelzőlámpák vagy a
figyelmeztető táblák, melyek saját biztonságunkat
szolgálják."
Ez a nagy dicsőségnek örvendő angyal azonban úgy
vélte, hogy az egész világegyetemet jobban tudná
kormányozni teremtőjénél.
Sátán Isten ellenségévé tette magát!

45

46

47

(10 mp videó) Isten minden embernek megadja a jogot,
hogy az engedelmesség és az engedetlenség között
válasszon. "
Igazsága és szeretete által megengedte Sátánnak, hogy
bemutassa a világegyetemnek, hogyan tudná irányítani
a világot."
Nem érthetjük meg teljesen, miért indította el Sátán a
lázadásnak ezt az áramlatát, hiszen Isten jóságos volt
minden angyalához és teremtményéhez.
A mennyben kezdődött harc még nem ért véget, csupán
helye változott meg. A föld vált a színterévé a jó és a
gonosz közötti harc befejező szakaszának, amely során
Sátán bemutatja, hogy hogyan uralkodna a saját
elképzelése szerint.
Miért pont a föld? Miért volt szükség arra, hogy
bolygónk

48

(Idézet: 1 Korinthus 4:9)"
“...látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak,
mint embereknek”?"
1Korinthus 4:9
49
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50

Noha Ádámot és Évát – az emberi faj atyját és anyját –
Isten tökéletesnek alkotta, egyben nekik is megadta a
rossz választásának elvi lehetőségét."
Szabadon dönthettek arról, hogy szeretni és követni
kívánják Istent, vagy inkább elvetik rendeléseit."
Isten egy fát használt fel arra, hogy megpróbálja Ádám
és Éva hűségét."
Így figyelmeztette őket:
(Idézet: 1 Móz 2: 16, 17) "
“A kert minden fájáról bátran egyél.

52

53

54

De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert
a mely napon ejéndel arról, [Róm. 5,12.] bizony
meghalsz.”"
1Mózes 2:16, 17"
Ezt egyáltalán nem lett volna nehéz teljesíteni."
Ádám és Éva biztonságban érezhették magukat."
Az ember azonban akkor a legsebezhetőbb, amikor
megfeledkezik az elővigyázatosságról, mert
biztonságban érzi magát.
Ez történt Évával is."
Sátán felhasználta természetfeletti hatalmát Éva
megtévesztésére."
Sátán ritkán mutatkozik meg nyíltan és leplezetlenül."
Ő nagyon hazug."
Kormányokat, szervezeteket, embereket, vagy akár egy
kígyót is felhasználhat ügye fortélyos véghezviteléhez.
9
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51

Amikor Teremtőnk megalkotta a földet, leírhatatlanul
széppé és tökéletessé alkotta azt."
Nyilvánvaló, hogy ezt Sátán is így látta, mert foglyul
ejtésre méltó helynek találta azt."
Kétségtelen, hogy Sátán nem próbálkozott egy olyan
bolygó meghódításával, melyen Istent szerető és
hűséges teremtmények milliói éltek. "
Ehelyett inkább az újszülött föld leigázásának tervét
vette eszébe.

6 – Miért van annyi szenvedés?
Ezért mondta Pál apostol:

55

(Idézet: Efézus 6: 11-12) "
“Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy
megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával
szemben.
56

Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk,
hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen,

57

ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei
ellen, melyek a magasságban vannak.”"
Efézus 6:11-12.
58

Éva csapdába esett."
Eszébe se jutott, hogy a beszélő kígyó szavai Sátántól
erednek."
Az ördög kígyó formájában kérdezte tőle:
59

(Idézet: 1 Mózes 3: 1) "
“...Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy
fájáról se egyetek?”"
1Mózes 3:1.
60

(Idézet: 1Mózes 3:2-4)"
Éva így felelt: “A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;

61

De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek
közepette van,

62
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azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek,
hogy meg ne haljatok.

63

És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok
meg.”"
1Mózes 3:2-4
64

66

67

(Idézet: 1 Mózes 3: 5) "
“Hanem tudja az Isten, hogy [Ján. 8,44.] a mely napon
ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és
olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak
tudói.”"
1Móz 3: 5
Az ördög azt sugallta, hogy Isten nem volt igazságos,
mert visszatartott tőlük valami jót."
Az Istenhez való hasonlóság vágya volt Sátán
bukásának oka."
"
Ez a gondolat akkor Évának is tetszetősen hatott, és egy
óvatlan pillanatban elcsábult.
(Idézet: 1 Móz 3: 6) "
“És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy
kedves a szemnek,

68

és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak
gyümölcséből, és evék...”"
1Mózes. 3:6
69
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65

A kígyó beszéde közben Évának biztosan eszébe jutott
az, hogy a kígyó valami mást mond, mint amit Isten
mondott nekik."
Talán mivel megérezte Éva bizonytalanságát, a kígyó
sietve hozzátette:

6 – Miért van annyi szenvedés?
És Éva adott a gyümölcsből Ádámnak, aki szintén evett
belőle.

70

Ádám és Éva nem állták ki a hűség és szeretet próbáját,
és hamarosan a bőrükön is megtapasztalták, hogy
valami nincs rendben.
71

Sátán rabul ejtette az újszülött világot. Ettől a pillanattól
kezdve jogot formált a “Világ fejedelme” címre."
Ő lett a föllázadt bolygó uralkodója. "
Ádám és Éva hallgattak a gonosz hangjára.
72

73

Amint ez a tragikus nap végéhez közeledett, Isten
szokása szerint eljött Ádámhoz és Évához az alkonyat
hűvösében."
Mindaddig ez volt számukra a nap legboldogabb része,
hiszen közvetlenül beszélgethettek Istennel, aki
teremtette őket. "
Ezen a napon azonban elrejtőztek a bokrok közé!
Végül Ádám lassan előmerészkedett valamelyik bokor
mögül és vallomást tett:

74

(Idézet: 1 Móz 3: 10) "
“...Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém,
mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.”"
1Mózes 3:10
75

Ádám azelőtt még soha nem érzett félelmet, de ez a bűn
következménye. A bűn miatt az ember még Istentől is
félni kezd."
76
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(Idézet: 1 Mózes 3:11)"
Isten így felelt: “Avagy talán ettél a fáról, melytől
tiltottalak, hogy arról ne egyél?” 11 vers."
Ádám így válaszolt:
77

78

Éva sem viselkedett másként."
Amikor Isten megkérdezte, mit tett, így válaszolt:

79

80

(Idézet: 1 Mózes 3:13)"
“...A kígyó ámított el engem, úgy evém.”"
1Mózes 3:13"
"
Éva is Istent hibáztatta. Tulajdonképpen ezt mondta: “A
kígyó, amelyet teremtettél, vitt bele ebbe a dologba.”

81

Azon a napon Ádámnak és Évának szembe kellett
néznie a halálos ítélettel. Hogy ne ehessenek többé az
élet fájáról, Isten kizárta őket édeni otthonukból."
Az ördög azt mondta, hogy nem halnak meg, de a Biblia
így szól:

82

(Idézet: 1 Mózes 5: 5) "
“És lőn Ádám egész életének ideje kilenczszáz harmincz
esztendő; és meghala.”"
"
Túl későn fedezték fel, hogy az ördög
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(Idézet: 1 Mózes 3:12)"
“Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról
a fáról, úgy evém.”"
1Mózes 3:12"
"
Néhány órával előbb Ádám még kész lett volna életét
adni Éváért, de most őt okolta, és Istent vádolta, amiért
megteremtette őt."
"
A bűn tönkreteszi a szeretetet!

6 – Miért van annyi szenvedés?
(Idézet: János 8:44)"
“... a hazugság atyja.”"
János 8:44.
83

Könnyű Istent vádolni a világ fájdalmaiért és
szenvedéseiért, de igazából Sátán a felelős a bajokért.

84

(Videó: 10 mp)"
Ő hozta a bajt bolygónkra. Ő a bűn és a szenvedés
okozója azóta is. Jézus leleplezte az ördögöt és
szenvedéseket okozó módszerét.
85

Egyszer a zsinagógában tanítva észrevett egy igen
meggörnyedt és beteg asszonyt. "
Jézust megérintette az asszony szomorú helyzete, és
meggyógyította őt.
86

A vezetők azonnal bírálni kezdték Jézust, mivel
szombatnapon vitte végbe a gyógyítást. Jézus így
védelmezte tettét:
87

(Idézet: Lukács 13:16)"
“Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a Sátán megkötözött
ímé tizennyolcz esztendeje,
88

nem kellett-é feloldani e kötélből szombatnapon?”
Lukács 13:16.

89
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90

Jézus azt mondta, hogy Sátán volt az, aki már tizennyolc
éve megkötözve tartotta az asszonyt."
Sátán volt a felelős."
Sátán gonosz ereje húzódik minden betegség,
szenvedés, fájdalom, és maga a halál mögött is.
A Bibliában talán sehol nem látjuk olyan világosan
Sátán munkálkodását, mint Jób könyvének első
fejezetében, ahol az ördög és Isten párbeszéde van
lejegyezve.

91

(Idézet: Jób 1: 7) “"
“És monda az Úr a Sátánnak: Honnét jösz?”"
Más szóval: Téged ki hívott? Milyen joggal jöttél ide?
Sátán így felelt:
93

“Körülkerültem és át meg át jártam a földet.”"
Sátán jogot formált a Föld felett. Átvette Ádám szerepét.

94

A Biblia “Isten fiaként” (Lukács 3:38) említi Ádámot,
miként azokat is, akik aznap megjelentek Isten előtt.

95

Talán egyéb világok vezetői lehettek, amint Ádám is
eredetileg a föld első embere volt. "
Akárhogy is, Isten nem hagyta figyelmen kívül Sátán
követelését, és így szólt:
96
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92

Sátánnak a mennyből való kivetése után nem sokkal
történt, hogy Isten fiai megjelentek Isten imádására.
Sátán is eljött."
Képzeljük el! Isten fiai egybegyűlnek, és Sátán
hívatlanul megjelenik közöttük.
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(Idézet: Jób 1:8-9, 11)"
“...Észrevetted-é az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs
hozzá hasonló a földön:
97

feddhetetlen, igaz, istenfélő, és bűngyűlölő.

98

Felele pedig az Úrnak a Sátán, és monda: Avagy ok
nélkül féli-é Jób az Istent?

99

De bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, a
mi az övé, avagy nem átkoz-é meg szemtől-szembe
téged?!” Jób 1: 8, 9, 11
100

Micsoda kihívás! Sátán azt állította, hogy Jób csupán
érdekből maradt hűséges Istenhez, és nem azért, mert
szerette őt és bízott benne.
101

(Idézet: Jób 1:12)"
“Az Úr pedig monda a Sátánnak: Ímé, mindazt, a mije
van, kezedbe adom; csak ő magára ne nyújtsd ki
kezedet.
102

És kiméne a Sátán az Úr elől.” Jób 1:12"
Sátán elsietett, hogy mihamarabb rátegye kezét Jób
javaira.
103

A csapások sora hamarosan elkezdődött:"
Először az történt, hogy a Sabeusok ellopták Jób marháit
és meggyilkolták munkásait.
104
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Másodjára villám csapott a juhaiba és pásztoraiba.

105

Harmadjára a káldeusok elhajtották Jób tevéit.

106

107

108

109

Szegény Jób azt gondolta, hogy az Úr vette el tőle javait
és okozta a sok-sok szomorúságot."
Nem értette, hogy mindez az ördögtől eredt."
Noha Jóbot lesújtotta a fájdalom, hűsége Isten iránt
továbbra is megmaradt.
(Idézet: Jób 1:21)"
Jób így szólt: “Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen
az Úrnak neve!”"
Jób 1:21"
Noha Jób nem értette a tulajdonát és gyermekeit
elpusztító tragédiákat, továbbra is ugyanúgy bízott Isten
jóságában. "
De Sátán még nem végzett."
Újra megkereste Istent, és így szólt:
(Idézet: Jób 2:4-6)"
“...Mindent a mije van, odaad az ember az életéért.

110

Azért bocsásd ki csak a te kezedet, és verd meg őt
csontjában és testében: avagy nem átkoz-é meg szemtőlszembe téged?
111
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Negyedjére következett a legszomorúbb hír: Jób
legidősebb fiának otthonát lerombolta a szélvihar.
Éppen összejövetel volt, így Jóbnak mind a tíz gyermeke
meghalt.
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Monda pedig az Úr a Sátánnak: Ímé kezedbe van ő, csak
életét kiméld.”"
Jób 2: 4-6
112

A próba folytatódott. Hűséges marad-e Jób még ennél
keserűbb körülmények között is, vagy pedig hátat fordít
Istennek?
113

(Idézet: Jób 2:7)"
“És kiméne a Sátán az Úr elől,

114

és megveré Jóbot undok fekéllyel talpától fogva a feje
tetejéig.”"
Jób 2:7
115

Akinek a bőrén már volt akár egyetlen fekély, jól tudja,
milyen fájdalommal jár. Képzeljük el azonban Jóbot,
akit tetőtöl talpig fekélyek borítottak.
116

Annak ellenére, hogy Sátán megfosztotta Jóbot
vagyonától, gyermekeitől és egészségétől, Jób hű maradt
Istenhez. Micsoda hithős! A Biblia ezt mondja:
117

“Mindezekben nem vétkezék Jób, és Isten ellen semmi
illetlent nem cselekedék”"
Jób 1:22
118

Ki ártott Jóbnak?"
Ki okozta a csapásokat?"
SÁTÁN!
119
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Ki lopta el a marháit és ölte meg szolgáit?"
SÁTÁN!

120

Kitől eredt a szélvihar, ami Jób fiainak és lányainak
halálát okozta? SÁTÁNTÓL!

121

122

de SÁTÁN a felelős minden gonoszságért, ami csak
előfordul földünkön.

123

124

Mindannyian egy zűrzavaros tragédia középpontjában
állunk. A harc a törvény és törvénytelenség, a Teremtő
és, az őslázadó Sátán között folyik."
Egyikünk sem lehet pusztán kívüálló szemlélő.
Mindannyian részesei vagyunk a küzdelemnek, akár
akarjuk, akár nem.
Ha elfogadjuk, hogy Sátán csupán a képzelet szülötte,
akkor teljesen készületlenek leszünk arra, hogy
szembeszálljunk hatalmas tudásával.

125

A Jelenések könyve ezt mondja:

126
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Előfordul, hogy az Úr megenged nehézségeket az
életünkben, hogy megpróbálja hűségünket és
szeretetünket,

6 – Miért van annyi szenvedés?
(Idézet: Jelenések 12:12)"
“Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban.
Jaj a föld és a tenger lakosainak;
127

mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal
teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.”"
Jelenések: 12:12"
Péter így figyelmeztet:
128

(Idézet: 1 Péter 5:8)"
“Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek,
az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár,
129

keresvén, kit elnyeljen.”"
1Péter 5:8

130

131

Bár Sátán a tőle telhető leggonoszabbat cselekszi, a
teremtés Istenének van terve az újjáteremtésre. Ebbe
bevonta, szeretett Fiát Jézust, aki kész volt meghalni
azért, hogy megfizesse helyettünk adósságunkat, hogy
így mi is elnyerhessük az örök életet.
A Biblia szerint Sátán ordító oroszlánként keresi
prédáit.

132

Heródesen keresztül is ő nyilvánult meg, hogy
elpusztítsa a gyermek Krisztust (de vereséget
szenvedett).
133

(Videó 10 mp) Sátán megkereste Jézust a pusztában, és
mennyei angyalnak álcázva magát három kísértéssel
támadta meg őt (de vereséget szenvedett).
20
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Sátán munkálkodott abban a tömegben is, amely Jézus
megfeszítését követelte (de örök vereséget szenvedett).

135

136

Azon a napon Sátán vereséget szenvedett ellenség lett.
Krisztus saját halála által jogot szerzett minden
gonoszság és szenvedés megsemmisítésére."
Pál így írt a Zsidók 2:14-ben:
137

(Idézet: Zsidók 2:14)"
“Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is
hasonlatosképen részese lett azoknak,
138

hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma
van a halálon, tudniillik az ördögöt”

139

140

Sátán megmutatta jellemét az egész világegyetem előtt."
Cselekedetei a mai napig megmutatják számunkra a
világ irányításáról való elképzelését."
Tornádók, földrengések, árvizek, bűnözés, betegség,
szomorúság és fájdalom."
Ezeket látjuk nap mint nap!
Mindezek mögött azonban Sátán természetfeletti
munkálkodása áll.

141
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Krisztus meghalt a kereszten, de fel is támadott. Hála
Istennek!"
A Teremtő odaadta fiát, a fiú pedig felajánlotta önmagát
azért, hogy visszafordítsa a mi sorsunkat."
A győzelem órája volt ez, amely szabadulást hirdetett az
ördög foglyainak a földön.
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Ezek a tragédiák nem Isten tettei, hanem az ördögéi.

142

Talán Önök is eltűnődnek az életükben előforduló
nehézségeken és fájdalmakon. Talán egy elveszített
gyermek vagy barát fakasztja fel szívükből a kérdést:
“Hol van Isten?”
143

144

145

A Biblia tanítása szerint Isten mellettünk van."
Jelen van, amikor fájdalom, bánat és nehézség gyötör
bennünket."
És hamarosan eljön, hogy végleg elrendezze a bűn és
szenvedés drámáját.
A jó hír az, hogy a Sátán által megszállt föld hamarosan
megszabadul."
Ennek tudata megnyugtatja a félelmekkel teli és aggódó
utasokat eme célt tévesztett bolygón."
Istennek terve van a csaló Sátán elpusztítására, és
legközelebb fogjuk ezt a tervet. Lássuk, mit mond a
Biblia Sátánról:
(Idézet: Ezékiel 28: 16, 18)"
“... elvesztelek téged, te oltalmazó Kérub...”

146

tüzet hoztam ki belsődből,

147

ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön...”"
Ezékiel 28:18."
A bűn és a szenvedés örökre megsemmisül.
148
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Igen, Jézus hamarosan eljön, de immár nem szegény
galileaiként, leköpdösött, gúnyolt és megtagadott
megváltóként, nem a kereszten függő Krisztusként,
149

hanem a királyok Királyaként és a seregek Uraként.
Készen kell lennünk a Vele való találkozásra, mert ha
ezt elvétjük, mindent elveszítünk!
150

Jézus minden békétlen és magányos szívű, fájó lelkű és
bűnös gyermekéhez ezt a szerető meghívást intézi a
fellázadt bolygón:
152

(Idézet: Máté 11:28)"
“Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok
és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.”"
Máté 11:28
153

(Idézet: János 6:37)"
“....azt, a ki hozzám jő, semmiképen ki nem vetem.”
János 6:37"
Nem csodálatos ez a hír?
154
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(Videó: 12 mp) Ez a kérdés ma: Kinek hiszünk? Kit
követünk?"
A szerető Istent vagy egy bukott angyalt?"
Az egész világnak e kettő közül kell választania!"
Ön kit pártol?"
Kinek az oldalára áll?

6 – Miért van annyi szenvedés?

155

24

Az élet tragédiái, csalódásai és fájdalmai közepette
Jézus jelen van. "
Ő megérti azokat a fájdalmakat is, amelyek talán épp
most bántják Önt."
Jézus megérti, milyen érzés, amikor betegség rombolja a
testét. "
Ismeri a testi kínt."
Megtapasztalta azt, amikor gonosz módon átszegezték
lábát és kezét."
Jézus ismeri a magányosságot."
Megtapasztalta, amikor egyedül függött a kereszten a
sötétben."
Ismeri a szegénységet."
Megtapasztalta, amikor kevés étellel és hajlék nélkül
rótta Palesztína poros útjait."
Jöjjön ma Jézushoz!"
Jézus új reménységet és bátorságot ad. "
Ez a legnagyobb örömhír."
Egy napon Jézus újra eljön a földre, hogy véget vessen a
földi szenvedésnek."
Újra eljön és újjáteremti a földet."
A bűn és a bűnösök megsemmisülnek."
Sátánra teljes és végső vereséget mér. Jézus szeretné
visszahozni Önt is Isten nagy családjába, hogy örök
élete lehessen a megújított bolygón."
A döntést azonban Önnek kell meghoznia. Kit választ
Urának és Mesterének?"
Élet és halál kérdéséről van szó."
Most engedje szívébe Krisztust."
Krisztus tárt karokkal várja és így szól: “Jöjj! Jöjj!
Jöjj!”"
Hajtsák meg fejüket, mialatt én imádkozom:

7 – Egy élet, amely megváltoztatta a világot
Az Ön életét is átformálhatja.

1

3

7 – Egy élet, amely megváltoztatta a világot

2

Két férfi több száz kilométert utazott vonattal az
Egyesült Államokban.!
Mivel az út igen hosszú volt, mindenféléről
beszélgettek, hogy elüssék az időt.!
Beszéltek az időjárásról és politikáról.!
Gyermekkori tapasztalataikról, családjaikról és
házasságukról.!
Végül a vallásra terelődött a szó.!
Egyikük ateista volt, a másik keresztény. !
Az egyik egyáltalán nem hitt Istenben, a másik erősen
bízott benne.!
Az egyik soha nem olvasta a Bibliát. A másik
folyamatosan tanulmányozta.
Ezen a forró nyári délutánon Jézus Krisztusról kezdtek
beszélgetni.!
Az ateista férfi nagyon fontos kérdéseket tett fel
keresztény barátjának. Például:!
Miért vagy keresztény? Nem csupán egy földrajzi
véletlen következtében?!
Egy keresztény országban születtél, nemde?!
Miben különbözik Jézus bármelyik más híres
embertől?!
Több-e Jézus egy erkölcsi tanítónál vagy filozófusnál?!
Hogyan lehetsz biztos afelől, hogy Jézus teljesen az,
akinek vallotta magát?!
Hogyan lehetsz biztos afelől, hogy Jézus Isten, és
valóban adhat örök életet?!
Az ateista jó kérdéseket vetett fel ezen a forró nyári
délutánon.!
A keresztény barát igyekezett mindegyiket
megválaszolni. !
Teljesen bizonyos, hogy ezekre a kérdésekre lehet jó
válaszokat adni, és ezeknek a válaszoknak a megértése:
örök életet jelent.

1

7 – Egy élet, amely megváltoztatta a világot
Nagyon sok híres ember született már erre a világra.
Köztük sokan hozzájárultak ahhoz, hogy kellemesebbé
tegyék a földi életet.
4

Királyok, államelnökök, vallási, katonai vezetők,
tudósok és művészek hagytak maguk után maradandó
emlékeket.!
Nevük jól ismert a világ minden egyes táján.
5

6

7

Egy név kimagaslik az összes többi közül.!
Még a történelmet is az ő születéséhez viszonyítva
számoljuk.!
Ez a személy Jézus Krisztus.!
Jézus neve a leghíresebb a történelemben.!
Nevének ismerete azonban még nem jelenti azt, hogy őt
magát is megismertük.
Ma este a történelmi Jézusról, a bibliai Jézusról
szeretnék önöknek beszélni. Kezdjük a legelején.!
Talán elgondolkodtak már azon, hogy valójában ki is
Jézus miért más ő? Nem lehet, hogy csupán egy jó
ember, erkölcsi tanító és filozófus volt?!
Tanítványai közül ketten szintén elgondolkodtak erről.
Amikor Jézus a feltámadása után az emmausi úton
találkozott két tanítványával,

8

kifejtette előttük azokat a bibliai próféciákat, amelyek
életének utolsó napjaiban teljesedtek be.

9

(Idézet: Lukács 24: 25, 27)!
“Óh balgatagok és rest szívűek mindazoknak
elhivésére, a miket a próféták szóltak!...
10

2
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És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva,

11

12

Tekintsük át Jézus messiási voltának bizonyítékait!

13

CSODÁLATOS SZÜLETÉSE!
Sok-sok évvel Krisztus születése előtt Ésaiás ezt írta:

14

(Idézet: Ésaiás 7: 14) !
“Ezért ád jelt néktek az Úr maga:

15

Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt
Immánuelnek.”!
Ésaiás 7:14
16

17

(Videó: 5 mp)!
Jézusnak sok neve van, mint például Immánuel, Jézus,
Megváltó, Krisztus és Messiás.!
Ésaiás több mint 600 évvel Jézus megszületése előtt írta
le a próféciát.!
Egy angyal szó szerint idézte ezt a próféciát, ezzel is
igazolva, hogy Jézus volt a Messiás.!
Figyeljük meg, mit mondott az angyal Máriának Jézus
születésével kapcsolatban!
3
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magyarázza vala nékik minden írásokban, a mik ő felőle
megirattak.”!
Lukács 24:25, 27
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(Idézet: Máté 1:18)!
“A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő
anyja, eljegyeztetvén Józsefnek,
18

mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent
Lélektől.”!
Máté 1:18
19

SZÜLETÉSI HELYE

20

21

22

4

(Idézet: Mikeás 5: 2) !
“...De te, Efratának Bethleheme, ... belőled származik
nékem, a ki uralkodó az Izráelen...”!
Mikeás 5:2!
!
Mintegy 700 évvel Krisztus születése előtt Mikeás
pontosan megjövendölte, hogy Jézus Bethlehemben fog
megszületni.
(Idézet: Máté 2: 1)!
“...Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai
Bethlehemben...”!
Máté 2:1!
Az újszövetség igazolja Mikeás próféciáját.!
Jézus több volt egy egyszerű jó embernél, erkölcsi
tanítónál vagy filozófusnál.!
Jézus az Isten Fia volt.!
Szűztől született, ahogyan azt Ésaiás próféta előre
megjövendölte.!
Bethlehemben született, ahogyan azt Mikeás próféta
előre megjövendölte.
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Mintegy 2000 évvel ezelőtt bölcs keleti emberek
tanulmányozták a Szentírást.!
Egy nagy király jöveteléről olvastak, és tudták, hogy
nemsokára megérkezik.
24

Tudták, hogy eljött az idő, és hogy a csillag az újszölött
Király jeleként tűnt föl az égen.!
Bethlehemben találták meg Jézust. Meghajoltak előtte
és kifejezték iránta hódolatukat.
25

(Idézet: Lukács 2:7)!
“És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt,

26

és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik
helyök a vendégfogadó háznál.” Lukács 2:7

27

Mivel nem volt hely a fogadóban, Jézus a jászolban
feküdt. Szegényes körülmények között jött világra.

28

Édesanyja kedves fiatal nő volt, amikor az angyal
elmondta neki, hogy ő fogja világra hozni Isten Fiát.

29

5
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A bibliai jövendölések évszázadokkal előre
megjelentették Krisztus életének jelentős mozzanatait.!
Ezek a próféciák szó szerint teljesül tek.!
Ádám és Éva bűnbeesése után Istennek volt egy terve.!
Szeretete révén elküldte Jézust földünkre, hogy itt
tökéletes életet éljen és meghaljon bűneinkért.!
Helyettünk hozta meg áldozatát, hogy amennyiben
elfogadjuk Őt megváltónknak, örök életet nyerhessünk.!
Ezt hívjuk Megváltási tervnek.

7 – Egy élet, amely megváltoztatta a világot

30

Habár Jézus az “Isten fia” volt, ő éppolyan Isten volt,
mint az Atya.!
Pál apostol azt írja, hogy noha egyenlő volt Istennel,
szolgai formát öltött és emberként jelent meg
közöttünk.
(Idézet: Filippi 2:6)!
“...A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette
zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,

31

Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl,

32

emberekhez hasonlóvá lévén.”!
Filippi 2:6, 7

33

34

Jézus hozzánk hasonló életet élt a földön.!
Ő azonban tiszta és bűntelen életet élt, hogy áldozatot
hozzon örök életünk érdekében.!
Életének utolsó 24 órájában több évszázados próféciák
teljesedtek be szóról szóra.
Vegyük például Júdás esetét.

35

36

6

(Idézet Zsoltárok 41:10)!
“Még az én jóakaróm is, a kiben bíztam, a ki
kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem.”!
Péter megkérdezte Jézust, hogy ki fogja elárulni őt.
Jézus így válaszolt:
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“...Az, a kinek én a bemártott falatot adom...”!
János 13:26

37

AZ ÁRULÓNAK FIZETETT ÖSSZEG

“... És harminc ezüst pénzt fizettek béremül...”!
Zakariás 11:12

39

(Idézet: Mt 26: 14-15) !
“Akkor a tizenkettő közül egy, a kit Iskariótes Júdásnak
hívtak, a főpapokhoz menvén,
40

Monda: Mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom
őt? Azok pedig rendelének néki harmincz ezüst pénzt.”

41

MEGVERÉSE ÉS MEGCSÚFOLÁSA

42

(Idézet: Ésaiás 50: 6)!
“Hátamat odaadám a verőknek, és orczámat a
szaggatóknak,
43

képemet nem födöztem be a gyalázás és köpdösés
előtt.”!
Ésaiás 50:6
44

7
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(Idézet: Máté 26: 67) !
“Akkor szemébe köpdösének és arczul csapdosák őt,
némelyek pedig botokkal verék.”!
Máté 26:67
45

KEZEINEK ÉS LÁBAINAK ÁTLYUKASZTÁSA

46

47

(Idézet: Zsoltárok 22: 16)!
“...átlyukasztották kezeimet és lábaimat.”!
Zsoltárok 22:16!
Tamás apostol, aki kételkedett a feltámadás
hihetőségével kapcsolatban, így szólt Jézus
feltámadásáról:
(Idézet: János 20: 25) !
“...Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem
bocsátom ujjaimat a szegek helyébe,

48

... semmiképen el nem hiszem.”!
János 20:25

49

A BŰNÖSÖK KÖZÉ SOROLTÁK!
Figyeljük meg, hogyan teljesedett ez a prófécia szó
szerint:
50

(Idézet: Ésaiás 53: 12) !
“...a bűnösök közé számláltatott.”!
Ésaiás 53: 12
51

8
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(Idézet: Márk 15: 27-28) !
“Két rablót is megfeszítének vele, egyet jobb és egyet
bal keze felől.
52

53

RUHÁJÁRA SORSOT VETETTEK!
Dávid király 1000 évvel a Messiás halála előtt
megmondta, hogy mi fog történni Jézus köntösével és
ruhájával.
54

(Idézet: Zsoltárok 22: 19) !
“Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot
vetnek.”!
Zsoltárok 22: 19
55

(Idézet: János 19: 23, 24) !
“A vitézek azért, mikor megfeszítették Jézust, vevék az
ő ruháit, és négy részre oszták...
56

A köntös pedig varrástalan vala, felülről mindvégig
szövött.”

57

“Mondának azért egymásnak: Ezt ne hasogassuk el,
hanem vessünk sorsot reá, kié legyen...”!
János 19:23-24
58

A KERESZTEN ELHANGZOTT SZAVAI

59
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És beteljesedék az írás, a mely azt mondja: És a bűnösök
közé számláltaték.”!
Márk 15:27-28
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(Idézet: Zsoltárok 22: 2) !
“Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?”
Zsoltárok 22:1. Hasonlítsuk össze ezt az ószövetségi
igeverset a Máté 27:46-tal!
60

(Idézet: Máté 27: 46) !
“Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?”!
Jézus a kilencedik órában ejtette ki ezeket a szavakat,
közvetlenül halála előtt.
61

Nagyon sok prófécia a Messiással kapcsolatban teljesen
kívül állt Jézus emberi hatáskörén.

62

Nem határozhatta meg születésének helyét,

63

születési körülményeit,

64

elárultatását,

65

vagy a saját halálával kapcsolatos körülményeket.

66
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67

Tehát Jézus minden tekintetben betöltötte a Messiásra
vonatkozó próféciákat. !
Amikor átszögezett kezekkel és lábakkal, valamint az
ostorcsapásoktól sajgó háttal a kereszten függött, amikor
a homloka töviskoronától vérzett és el kellett hordoznia
a csúfolódó tömeg káromlását -

68

69

Elgondolkodik Ön néha azon, hogy van-e valaki, aki
törődik Önnel? Jézus egészen biztosan! !
Ezt bizonyította mintegy 2000 évvel ezelőtt egy
Jeruzsálem melletti magányos hegyen.!
Micsoda szeretet! !
Ez megindítja büszke szívünket. !
Angyalok ezreit hívhatta volna segítségül, de hála
Istennek nem tette. !
Inkább meghalt Önért és értem.
Ez a fontos kérdés most már: Kicsoda Jézus az Ön
számára?

70

71

Jézus eljött földünkre, hogy tökéletes élete által
helyettesíteni tudjon bennünket, bűnös embereket.!
Elszenvedte helyettünk a kárhozat halálát, hogy örök
életünk lehessen.!
A Biblia így szól áldozatáról:
(Idézet: Ésaiás 53:3-7)!
“Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia
és betegség ismerője!...

72
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tízezer angyalt is segítségül hívhatott volna a világ
elpusztítása és saját megszabadulása érdekében. Így
azonban nem válthatott volna meg bennünket.

7 – Egy élet, amely megváltoztatta a világot
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi
vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az
ő sebeivel gyógyulánk meg.
73

“Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk...

74

Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta
meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik.”!
Ésaiás 53:3-7
75

A Biblia itt bárányként utal Jézusra.!
A Biblia sok más helyen nevezi még így Jézust:

76

(Idézet: Jelenések 13: 8) !
A Jelenések könyve beszél az élet könyvéről, amely a
Bárányé, aki megöletett e világ alapítása óta.
77

(Idézet: Jelenések 5: 8, 12) !
“ Huszonnégy Vén leborula a Bárány előtt...

78

79

(mondván) “Méltó a megöletett Bárány.”!
Jelenések 5:8, 12!
Jézus az a Bárány, aki megváltott minket az örök
halálból és helyette örök élettel ajándékozott meg
bennünket.
(Idézet: Róma 6:23)!
“Mert a bűn zsoldja halál;

12
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az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk
Krisztus Jézusban.”!
Róma 6:23
81

(Idézet: 1 Móz 3: 24) !
“És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének
keleti oldala felől a Kerúbokat
83

és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának
útját.”!
1Mózes 3:24
84

Isten megosztotta velük megmentésükre készült tervét.

85

(Idézet: 1Móz 3: 15) !
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony
között, a te magod között (Sátán követői), és az ő magva
között (Krisztus követői):
86

az neked (Sátán) fejedre tapos, te pedig annak (Jézus)
sarkát mardosod.”!
1Mózes 3:15
87
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82

Amikor Ádám és Éva bűnbe esett, a bűn elszakította
őket Istentől, és nem fogyaszthatták többé az élet
fájának gyümölcsét. Istennek ki kellett zárnia őket
édenkerti otthonukból, hogy ne ehessenek többet az élet
fájáról, ami az örök életet biztosította volna számukra. !
Az élet fájának gyümölcsétől megvonva életerejük
fokozatosan elgyengült, míg végül meghaltak.
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Mit jelent ez a szó?

88

89

A ‘taposni’ szó héber megfelelője azt jelenti:
„összetörni.!
Nyilvánvaló, hogy sokkal komolyabb csapást jelent
összetörni valakinek a fejét, mint a sarkát mardosni. !
Krisztus diadalmaskodni fog Sátán felett.!
Isten valami mást is tett annak érdekében, hogy az
embert a megváltási tervre emlékeztesse.
Bevezette az áldozati rendszert. !
Ez által fejezték ki az Isten Bárányába (Jézusba) vetett
hitüket, aki egy napon majd meghal azért, hogy áldozata
révén örök életet nyerhessenek.

90

91

A Biblia nem mondja el pontosan, hogy mikor vezette
be ezt az áldozati rendszert, de azt tudjuk, hogy amikor
Ádám és Éva ráébredtek meztelenségükre, Isten bőrből
készített számukra ruhát. A Biblia következő
fejezetében arról olvashatunk, hogy Káin és Ábel
áldozatokat hoztak az Úrnak.
(Idézet: 1 Móz 4: 4, 5) !
“És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és
azoknak kövérségéből.

92

És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.”!
1Mózes 4:4

93
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94

A Biblia azt mondja, hogy Isten „Kainra és az ő
ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és
fejét lecsüggeszté.”1Mózes 4:5!
Ábel bárányt hozott áldozatul, mely Isten Bárányának a
halálát jelképezte, Káin azonban a föld gyümölcséből
hozott áldozatot. Káin áldozata nem mutatta ki Isten
bárányának áldozatába vetett hitét.

95

96

Amikor Isten kihozta Izrael gyermekeit az egyiptomi
szolgaságból, sok leckét tanított nekik a szentély
szolgálattal kapcsolatos ceremóniák által. !
Isten útmutatást adott Mózesnek a szent sátor
megépítésére a pusztában. A sátor pontos másolata volt
a mennyben épült templomnak.!
A pászka ünnepe volt az egyik olyan zsidóknak adott
megemlékezés, amely a megölt bárányról tanította a
népet.

97

Az első hónap 14. napján a zsidó családoknak meg
kellett ölni egy bárányt és annak vérét fel kellett kenni
otthonuk ajtófélfáira. Ez egy jel volt, hogy a bárány
vérének oltalma alatt állnak.
98

Azon az éjszakán a pusztító angyalok kikerülték a vér
oltalma alatt álló otthonokat és nem ártottak senkinek
azokban.
99
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(Idézet: Zsidó 9: 22) !
“...vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.” Zsidó 9:22
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100

A pászka ünnepének célja az emlékeztetés volt, hogy
csak a bárány vére szabadíthatja meg az embert a
pusztulástól. !
Az áldozati állatok önmagukban nem tisztítottak meg
senkit a bűntől. !
Az emberek Isten áldozatába vetett hite menthette meg
őket a bűntől.
(Idézet: Zsidók 9: 26) !
“...így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén,
hogy áldozatával eltörölje a bűnt.”!
Zsidó 9:26

101

(Idézet: Zsidók 10: 4)!
“Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a
bűnöket.”!
Zsidó 10:4
102

Keresztelő János Jézusra mutatott és így szólt:

103

(Idézet: János 1: 29) !
“... Íme az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit.”
János 1:29
104

Az évek során a szentélyszolgálat és a ceremóniák a
Messiás, azaz Isten Bárányának eljövetelére mutattak. !
Az évszázadok során minden egyes megölt bárány vére
Jézus értünk kiontott vérét jelképezte.
105
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106

Amikor Sir Ernest Shackleton 1914-ben ismét
megkísérelte átszelni a Déli-Jeges-tengert, Endurance
nevű hajója jéghegynek ütközött. A személyzet néhány
napi sodródás után az Elefánt szigeten kötött ki. !
Shackleton letáborozott embereivel egy olyan helyen,
ahol tartalékaik segítségével esélyük volt átvészelni az
előttük álló telet.!
Azonban hamarosan ráébredt, hogy senki nem
igyekszik megmentésükre.!
Senki nem tudta, hol vannak. A fagyos és viharos jeges
tenger elvágta őket a világtól. Egyetlen út volt a
menekvésre: valakinek át kellett szelnie a zord tengert,
hogy segítséget hívjon.!
Shackleton egy kis csónak építésébe kezdett.
Önkéntesekből kiválasztott maga mellé hét embert.
Mintegy 1500 kilométert kellett megtenniük ahhoz,
hogy eljussanak egy norvég kikötőbe Dél-Georgia
befagyott szigetén.
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107

Jézus a világ Megváltója.!
Jézus megbocsátja a bűnöket.!
Jézus megszabadít a bűntudat kárhoztató érzésétől.!
Jézus élni tanít bennünket.!
Jézus élete példa számunkra.!
Jézus erővel tölti meg életünket.!
Jézus megváltoztatja szívünket.!
Jézus új élettel ajándékoz meg.

7 – Egy élet, amely megváltoztatta a világot

108

109

18

A vállalkozás kivitelezése lehetetlennek tűnt egy nyitott
csónakban és az év legviharosabb időszakában. De
Shackleton útnak indult.!
Néhány napig egy vászonlepedő alatt húzódtak meg,
miközben az ádáz hullámokkal szembe fordították a
csónakot, és imádkoztak, hogy a szél le ne tépje parányi
vitorlájukat.!
Csontig hatoló hideg volt. Hálózsákjaik merevre
fagytak. A jeges víz szüntelenül a hátukra fröccsent.
Ételük és italuk nem volt.!
Tizennégy nappal elindulásuk után, amikor már
majdnem mindnyájan ájultak voltak a fáradságtól és a
szomjúságtól, megpillantották Dél-Georgia fekete
szikláit.!
Shackleton sikerrel járt. Hamarosan hajó sietett a
maradék hajótöröttek megmentésére. !
Amikor Isten meglátta reménytelen helyzetünket a
mindenkitől elzárt és bűnökkel körülvett szigetünkön,
Ő maga vetette bele magát az ádáz tengerbe. Magára
vállalta a gonoszságtól fagyos és gyilkos emberiség
megmentését.
Az egész világegyetemen nincs még egy olyan személy,
mint Jézus.!
Egyedül Ő szabadíthat meg minket. Egyedül Ő veheti el
maró bűntudatunkat és változtathatja meg életünket.
Egyedül Ő kínálhatja fel nekünk az örök élet ajándékát.!
Kész lenne felemelni most a kezét, hogy kifejezze és
mondja:!
„Igen, Jézus, elfogadom ma este, hogy Uram és
Megváltóm vagy.!
Hiszem, hogy meghaltál értem, és örömmel adom át
neked életemet.” Emeljék fel kezüket és én imádkozom
Önökért.

8 – Örök életre születtünk
A halhatatlanság titka

1

2

3

Ezzel az élni akarással születünk."
Mindnyájan magunkkal hozzuk ezt a vágyat."
Talán ez a legerősebb emberi ösztön bennünk."
Ez az élni akarás és vágy minden emberben egyformán
jelen van.

4

Amikor valakinek az élete veszélybe kerül, az emberek
hihetetlen és hősies erőket mozgatnak meg
megmentésére."
Akár egy kútba esett gyermekért."
Vagy egy zátonyra futott hajó utasaiért.

1
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(Videó: 19 mp.) A föld megremegett. Az erőteljes
lökések megrázták az egész várost. Irodaépületek és
otthonok dőltek össze. Sok kórház, iskola és templom
teljesen megsemmisült. "
A 2001. februári földrengés El Salvadorban mintegy
3000 ember azonnali halálát okozta. Emberek ezrei
váltak hajléktalanná."
A mentő csoportok fáradhatatlan munkát végeztek az
áldozatok felkutatása érdekében, de csak néhány embert
sikerült élve megtalálniuk."
Négy nap folyamatos ásás után éppen fel akarták adni a
keresést, amikor valaki felfigyelt egy félig betemetett
emberi karra. A kar – mindenkit meglepő módon –
mozogni kezdett. A mentő alakulat elszánt ásásba
kezdett."
Majdnem négy órába telt, amíg a romok alól
kiszabadítottak egy középkorú embert, aki még élt. Étel
és ital nélkül élte túl ezt a négy napot. Később a
kórházban megkérdezték tőle, hogyan volt képes túlélni
ilyen szörnyű körülményeket."
“Élni akartam” – válaszolt. “Levegő után kapkodtam.
Nem akartam meghalni, és hittem, hogy a segítség úton
van.”
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Vagy egy veszélyes helyen megrekedt hegymászóért."
Vagy egy földrengés romjai alá szorult áldozatokért."
Ha valakinek az élete veszélybe kerül, az emberek
rohanva sietnek megmentésükre.
5

6

Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy arra
már egyikünk sem szeret gondolni, hogy mindannyiunk
élete veszélyben van."
És nem csak fenyeget minket a veszély, hanem halálra is
vagyunk ítélve mindannyian.
(Idézet: Róma 6:23)"
“Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka
pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” "
Róma 6:23.

7

A bűn mérgező és végzetes dolog. Hogy miért? – Azért,
mert elválaszt bennünket az élet Forrásától, teremtő
Istenünktől."
Márpedig mindegyikünk követett el bűnt.
8

(Idézet: Róma 3:23)"
“Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten
dicsősége nélkül..” Róma 3:23.
9

(Idézet: Róma 3:10-12)"
“...A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;

10

Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent.

11

“Mindnyájan elhajlottak... ; nincs, a ki jót cselekedjék,
nincsen csak egy is..” "
Róma 3:10-12.
2

12
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Ősszüleink, Ádám és Éva, akiktől az egész emberi
család származik, engedetlenségük révén elszakították
magukat Istentől.
13

(Idézet: Róma 5:12)"
“Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra
a bűn és a bűn által a halál,
14
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és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy
mindenek vétkeztek.” Róma 5:12

15

16

17

A bűn természetes következménye a halál."
A bűn okozta halálozási arány 100%."
Ádámnak meg kellett halnia a bűne miatt. "
Hozzá hasonlóan minden leszármazottjának meg kell
halnia – minket is beleértve.
Mindnyájan egy gödör mélyén vagyunk."
Segítség nélkül, elveszetten."
Ha nem jön valaki a megmentésünkre, elveszünk."
A rossz hír az, hogy segítség nékül végünk van, az
örömhír számunkra, hogy van valaki, aki segítségünkre
sietett.
(Idézet: Efézus 2:8, 9)"
“Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem
tőletek van: Isten ajándéka ez;

18

19

Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.”"
Efézus 2:8, 9"
Igen, mindnyájan vétkeztünk."
Ehhez nem férhet kétség."
Minden egyes önző tettünk, szavunk, de még
gondolatunk is bűn.

3
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Gondoljuk át, milyen sokszor vétkezünk naponta!"
Ráadásul a mi problémánk nem csak az elkövetett
bűnökből adódik, hanem pusztán abból a tényből, hogy
bűnösök vagyunk.
20

21

22

Egy halálos betegségben szenvedő személy, aki nem
ismeri fel betegségét vagy nem fordul orvoshoz –
meghal."
Ez a végzet vár azokra a bűnösökre is, akik nem ismerik
fel lelki betegségüket és nem kérnek segítséget.
(Idézet: Ésaiás 59:2)"
“Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket
Istenetektől...” Ésaiás 59:2. "
Isten minden élet forrása. Amikor Ádám vétkezett, útja
elindult halálba vezető útjára. "
Mindannyian halálra vagyunk ítélve."
A szeretet Istene azonban nem számolt be nekünk a bűn
következményeiről anélkül, hogy ne adott volna
reményt a szabadulásra!"
Íme az örömhír!
(Idézet: Róma 6:23)"
“Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka
pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” "
Róma 6:23.

23

(Videó: 3 mp.) A megváltás ay egy ajándék, amelyet nem
érdemelnénk meg. Nem tudjuk kiérdemelni jó
cselekedetek által, és nem tudjuk megvásárolni pénzen.
24

Legtöbb ember úgy véli, hogy sok jó tett véghezvitelével
nyerhet megbocsátást és örök életet."
Egyesek szöges ágyon kínozzák magukat, hogy ezzel
kiérdemeljék Isten szeretetét.
25

Némelyek ostorozzák és vagdossák testüket, mások éles
horgokat szúrkálnak magukba.

4

26
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Vannak, akik parázson mezítláb mennek át a tüzes
szénen, hogy ezzel érdemeljék ki Isten tetszését.

27

Mások úgy szeretnének érdemet szerezni, hogy
templomot építenek vagy szent embereket etetnek.

28

29

30

Anélkül, hogy tudná, sok keresztény ugyanebbe a
hibába esik. Gyülekezetbe járnak, adományokat adnak,
követik a Biblia előírásait, és közben azt gondolják,
hogy ezzel érdemet szereznek maguknak az örök életre."
Lehetséges-e ez?
Megvesztegetheti-e az ember Istent azáltal, hogy testi
büntetést és lelki gyötrelmeket okoz magának, vagy jót
tesz másokkal?

31

Ki tudjuk-e érdemelni az üdvösséget, mint egy sport
eseményen a fődíjat és az aranyérmet?

32

(Idézet: Efézus 2:8, 9)"
A Biblia így szól: “Mert kegyelemből tartattatok meg,
hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez
33

Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.”"
Efézus 2:8-9

34

5
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Sokak számára nincs nagyobb öröm és érdemszerzés
annál, ha Mekkába vándorolnak vagy meghalnak az
iszlám védelmében.
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35

Nem válthatjuk meg önmagunkat saját cselekedeteink
által. Isten kegyelmére és szeretetére van szükségünk,
melyben ingyen részesít minket."
Ha ki tudnánk érdemelni az üdvösséget, akkor az nem
volna ajándék.
Tegyük fel, hogy a főnökünk átad nekünk egy borítékot,
mondván, hogy ajándék van benne.

36

Valóban ajándék volna-e az, ha csupán az elmúlt két
heti fizetésünk volna a borítékban?"
Nem – hiszen megdolgoztunk érte.
37

De a világegyetemet uraló Isten miért foglalkozna

38

(Video 12 mp) ezen a picurka bolygón élő emberekkel?"
Miért nem hagyta magukra az önző és lázadó
embereket, hogy elszenvedjék a bűn következményeit?
39

(Idézet: 1 János 4:8)"
A választ erre János első levelében olvassuk:"
“Isten a szeretet.”"
1János 4:8
40

Önök között bizonyára szülők is vannak.

41

6
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42

Némelyek bizonyára tudják, hogy mit jelent, amikor
gyermekük megbetegszik és egész nap és éjjel sírdogál.
Mindent elkövetnek a megnyugtatására, de semmi nem
segít. "
Le-föl járkálnak, énekelnek a gyermeknek, és
mindenféle tanácsot kipróbálnak, de semmi nem
használ."
Hadd kérdezzek valamit!"
Gondolnak-e valaha is arra, hogy odaadják valakinek a
gyermeket vagy magára hagyják szenvedéseiben
bármennyire fáradtak is, bármeddig is tart a betegség?
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Nem? Miért? Mert annál jobban szeretik a kicsi
gyermeket, minél nagyobb fájdalmat kell elhordoznia."
Ilyen a mi Istenünk!
43

A földön élő gyermekei megbetegedtek a bűn miatt,

44

de az emiatt elszenvedett fájdalom következtében Isten
még inkább szereti őket.

45

Isten soha nem gondolt arra, hogy magunkra hagyjon
bennünket."
Soha nem hagyott magunkra, hogy meghaljunk és
elszenvedjük lázadásunk következményeit.
46

(Idézet: 2 Péter 3:9)"
A Biblia azt mondja: “Az Úr ... hosszan tűr érettünk,
nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy
mindenki megtérésre jusson.” 2Péter 3:9
47

7
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Bármilyen jó vagy rossz emberek voltunk eddig, Isten
szeret és üdvözíteni kíván bennünet."
Nem kívánja halálunkat.
48

Azonban mindannyian vétkeztünk és fellázadtunk Isten
ellen. Megszegtük törvényét.

49

Földi uralmak nem tűrhetik el sokáig a
törvénytelenséget, mert összeomlanak.

50

51

A bűnözőket megbüntetik."
Isten törvényének megrontása azonban még komolyabb
következményekkel jár, mert a bűn elválaszt minket
Istentől, az egyetlen lénytől aki segíthet nekünk és
megválthat bennünket.
Isten nem csak örökkévaló szeretet, hanem az igazság
Istene is."
A Sinai hegyen így mutatkozott be:

52

(Idézet: 2Mózes 34:6, 7)"
“...Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten,
késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.
53

A ki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot,
vétket és bűnt: de nem hagyja a bűnöst büntetlenül.”"
2Mózes 34:6-7
54

8
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Van-e megoldás? Van-e kiút?"
Igen, van!"
A szerető Isten talált utat a megszabadításunkra anélkül,
hogy átlépte volna a jogosság határait.
55

Tökéletes helyettest talált, aki meghalt helyettünk, és
elvette helyettünk a büntetést, hogy így életben
maradhassunk."
János, a szeretett tanítvány így magyarázza ezt:
56
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(Idézet: János 3: 16)"
“Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött
Fiát adta,
57

hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.”"
János 3:16
58

59

Jézus emberként jött el földünkre, és ugyanazokkal a
nehézségekkel és kísértésekkel találta magát szemben,
mint minden ember."
Élete a tökéletes engedelmesség élete volt."
Az emberi faj bűntelen képviselőjeként önként magára
vette minden ember bűneit, és meghalt értük a
kereszten.
(Idézet: Róma 5:19)"
Pál így írt: “Mert miképen egy embernek
engedetlensége által sokan bűnösökké lettek:

60

azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká
lesznek.”"
Róma 5:19
61
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62

63

Jézus halálának célja semmiképpen nem egy dühös és
haragvó Isten megengesztelése volt."
Jézus felajánlotta életét a megváltásunkért, Isten pedig
annyira szeretett minket, hogy kész volt odaáldozni
értünk egyszülött fiát."
Jézus Isten Báránya volt – áldozati Bárány!
(Videó 25 mp.) Isten választott népe az Egyiptomból
való szabadulás után a Sinai hegy körüli pusztában
vándorolt. Útjuk során szimbólumok és ceremóniák
segítségével napon mint nap megismerték Isten
megváltási tervét."
A szent sátor Isten utasításai szerint épült – az Isten által
bevezetett szolgálatok elvégzésére. Ezek folyamatosan
felhívták az emberek figyelmét Krisztus golgotai
halálára, amikor majd az igazi Bárány meghozza
áldozatát az egész emberiségért, és ezzel mindenki
számára reményt, bűnbocsánatot és szabadulást kínál.

64

A bűnös eljött és elhozta áldozatát."
Ráhelyezte kezét az állat fejére és megvallota bűneit."
Ezután kezébe vett egy kést, majd leölte az állatot, és
ezzel kifejezte, hogy a Jézust jelképező áldozati bárány
halálát saját bűnei okozták.

65

Nem túl tetszetős látvány, ugye?! Az örök élet ígéretét
biztosító golgotai kereszt azonban még kevésbé az. "
Ezzel a szertartással Isten azt kívánta bemutatni, hogy a
bűn halált eredményez, melyet vagy magának a
bűnösnek vagy az ártatlan áldozatnak kell elszenvednie.
Isten népe a bibliai időkben áldozatok felajánlása útján
fejezte ki hitét a helyettes Krisztus majdan bekövetköző
halálában.

66
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67

69

(Idézet: 1 Péter 2:22)"
Igen, ahogyan a Biblia mondja, az halt meg a kereszten,
aki “bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság
nem találtatott.”"
1 Péter 2:22.
Krisztust a pászka ünnepének idején feszítették meg. "
A római vezetők szokása volt, hogy ennek az ünnepnek
alkalmából egy bűnözőt szabadlábra helyeztek, ezzel is
tanúsítva jóindulatukat."
A tömeg engedte meghalni Jézust, és helyette Barabbást
választotta.
Halálakor Jézust a bűnösök közé számlálták. "
Két tolvaj közt állítoták fel keresztjét."
Amint Isten ráhelyezte az egész világ bűnét,

70

71

(Idézet: Máté 27:46)"
Krisztus így kiáltott fel: “...Én Istenem, én Istenem!
miért hagyál el engemet?”"
Máté 27:46"
Át kellett éreznie azt a szörnyű szakadékot, amit a bűn
ékel Isten és az ember közé. Nem tudta elviselni az
Atyától való elkülönülést."
Ez megtörte szívét.
(Idézet: Márk 15:31)"
A tömeg így kiáltott: “Másokat megtartott, magát nem
bírja megtartani.”"
Márk 15:31.

72
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68

(Idézet: János 1:29)"
Jézus volt a valódi áldozat. Amikor Krisztus elment a
Jordánhoz, hogy megkeresztelkedjék, János így szólt:
“...Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ
bűneit!” János 1:29"
Szörnyű belegondolni, hogy olyan emberek tervelték ki
halálát, akiknek a megmentésére jött."
Megverték, kigúnyolták, és az egyik legkegyetlenebb
kivégzési formát alkalmazva, keresztre feszítésre ítélték.
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73

Mindez igaz volt!"
Ha Krisztus kiszabadítja magát, akkor nem válthatta
volna meg az embert."
Isten megfizette az árat az emberért és a megszegett
törvényért. "
Isten mindaddig nem volt elégedett, amíg vissza nem
hozta az embert saját családjába. Ezért odaadta
egyszülött Fiát, hogy meghaljon az ember
helyetteseként.

74

Jézussal úgy bántak, ahogyan mi érdemelnénk, hogy
velünk bánjanak azért, hogy most úgy bánhasson Isten,
velünk ahogy Krisztus érdemli. "
A mi bűneinkért szenvedte el a halált, hogy az örök élet
részesei lehessünk. "
Ezáltal úgy nyerhetjük el az örök életet, hogy közben
Isten igazságosságát nem éri csorba. Nem azért, mert
valami jót vittünk véghez, hanem azért, mert Isten
nekünk számítja be Krisztus tökéletes életének tetteit.

75

(Idézet: Efézus 2:8)"
Pál, a pogányok apostola így ír:"
“Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által.”"
Efézus 2:8."
A hit a megváltás lényege.
Amikor a filippibeli börtönőr megkérdezte Pált, hogy
mit kell tennie ahhoz, hogy üdvözüljön, Pál így
válaszolt:

76

(Idézet: Apostolok Cselekdetei 16:31)"
“Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te,
mind a te házadnépe!”"
ApCsel 16:31
77

Azonban nem elég csupán értelmileg elfogadni azt,
hogy Krisztus földünkön élt. Ez még nem üdvözítő hit."
Ennél többre van szükség.
78
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(Idézet: Jakab 2:19)"
A Biblia ezt mondja: “Az ördögök is hiszik, és
rettegnek.” Jakab 2:19.
79

A Jézusba vetett hit több annak elfogadásánál, hogy
mintegy 2000 évvel ezelőtt meghalt a kereszten. "
A Biblia ezt mondja:
80

81

82

83

Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a
te útaidat.”"
Példabeszédek 3:5, 6"
"
Bízunk-e Benne annyira, hogy életünk vezetését az Ő
kezébe helyezzük?
Az üdvözítő hit úgy tekinti Krisztus áldozatát, mint ami
teljes váltságdíjul szolgált a valaha is elkövetett
bűneinkre. "
Nem abban hiszünk, hogy bármilyen saját tettünk
biztosítja számunkra az üdvösséget, hanem abban, amit
Krisztus tett értünk a Golgotán.

84

Egyetlen ember sem dicsekedhet azzal, hogy
megváltotta magát."
Minden dicsőség az Istené."
Az Isten részéről kegyelemre, az ember részéről pedig
hitre van szükség az Istenbe vetett bizalomhoz.

85

Az üdvösség elfogadása olyan egyszerű, mégis sokan
nehézzé és körülményessé teszik maguknak. Ugyanarra
a kérdésre kell válaszolnunk, amit a filippibeli börtönőr
feltett Pálnak és Silásnak, amikor a földrengés
megnyitotta a börtönajtókat.
13
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(Példabeszédek 3:5, 6)"
“Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad
értelmére pedig ne támaszkodjál.
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(Idézet: ApCsel 16:30)"
“Mit cselekedjem, hogy üdvözüljek?”

86

Mindössze négy tényre kell emlékeznünk a
megváltással kapcsolatban ahhoz, hogy üdvösségre
jussunk. Összesen négyre.
87

88

(Idézet: Efézus 2:8, 9)"
1. Tény : A megváltás ingyen ajándék."
“Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem
tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből,
hogy senki ne kérkedjék.”"
Efézus 2:8, 9."
A kérdés ez: “Miért szükséges, hogy az üdvösség
ajándék legyen?” "
A válasz elvezet minket a második ponthoz.
(Idézet: Róma 3:23)"
2. Tény: Mindannyian vétkeztünk."
A Róma 3:23 azt mondja, hogy “Mert mindnyájan
vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.”

89

90

14

Ez azt jelenti, hogy nem érdemeljük meg az ajándékot."
Nem érdemeljük meg az üdvösséget."
Mindnyájan vétkeztünk és szégyent hoztunk Isten
dicsőségére."
Ha az üdvösség a saját jóságunktól függ, akkor soha
nem érdemelhetjük ki, mert vétkeztünk és nem tudunk
eléggé jók lenni."
Éppen ez az, amiért az üdvösséget csak ajándékba
kaphatjuk, hiszen ki nem érdemelhetjük és nem is
dolgozhatunk meg érte. Mindannyian vétkeztünk és
szégyent hoztunk Isten dicsőségére.
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91

(Idézet: Róma 5:8)"
4. Tény: a megoldás: Jézus meghalt értünk."
A Róma 5:8 ezt írja: “Az Isten pedig a mi hozzánk való
szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök
voltunk, Krisztus érettünk meghalt.”"
Nem csodálatos ez? Jézus meghalt értem, bűnösért.
Jézus Önökért is, mindannyiunkért meghalt.
Négy egyszerű tény. Tekintsük át mégy egyszer!

93

1. A megváltás ingyen ajándék.

94

2. Mindannyian vétkeztünk

95

3. A baj: bűn = halál

96
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92

(Idézet: Róma 6:23)"
3. Tény: A baj az, hogy: Bűn = Halál"
Róma 6:23. “A bűn zsoldja a halál.”"
Ez mindannyiunk nagy gondja."
Bűnös vagyok, tehát halált érdemlek."
Nem érdemlem meg az üdvösség ajándékát."
Nem érdemlem meg az ingyen ajándékot."
Ezért kell hát ingyen ajándéknak lennie, hiszen
vétkeztünk és szégyent hoztunk Isten dicsőségére. A
tragédia az, hogy bűneim miatt halált érdemlek.
Istennek azonban van megoldása erre a helyzetre is.
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4. A megoldás: Jézus meghalt értünk, ami életet jelent
számunkra, ha elfogadjuk Őt mint Megváltót.

97

Amikor még bűnösök voltunk, Jézus meghalt értünk."
Szeretjük-e Őt?"
Szeretjük-e Őt, amiért meghalt a mi bűneiért?"
Szeretjük-e Őt az üdvösség ingyen ajándékáért?
98

Talán most feltennék a kérdést: “Hogyan nyerhetem el
ezt az ajándékot?”

99

100

101

102

(Idézet: Jelenések 3:20)"
A Biblia megadja a választ erre a Jelenések 3:20-ban."
“... Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek.”"
Ha az örök élet felkínálója megzörgeti házunk ajtaját,
kívül hagyjuk-e vagy beeresztjük Őt?
Természetesen kinyitjuk az ajtót és betessékeljük. Ha
befogadjuk Jézust, akkor befogadjuk az örök élet általa
hozott ajándékát is."
Nem csodálatos?"
Jézus be szeretne lépni az életünkbe."
Engedjük hát be!
Így fogadhatjuk el az ingyen ajándékot."
Egyszerűen kinyújtjuk kezünket, és így szólunk:
“Köszönöm Jézus! Jöjj életembe! Térj szívembe és
uralkodj életemen!”"
Amikor Jézus hozzánk tér, akkor barátként,
megváltóként és Urunkként fogadjuk be Őt.
Két fontos dolog történik, amikor szívünkbe fogadjuk
Jézust.

103
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104

(Idézet: 1 János 1:9)"
Először megvalljuk bűneinket és elnyerjük
bűnbocsánatát."
“Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy
megbocsássa bűneinket
és megtisztítson minket minden hamisságtól.”"
1János 1:9"
Csodálatos ígéret!

105

A Biblia azt mondja, hogy Jézus a tenger mélyére veti
bűneinket, és soha többé meg nem emlékezik róluk.

107

108

Amikor Jézus megbocsájt, Ő el is felejti a megbocsájtott
vétkeket. Van-e olyan bűnük, amit már megvallottak
Istennek, de a bűntudat terhe még a mai napig is
kárhoztatja önöket? Talán úgy érzik, hogy azt a bűnt
még Isten sem bocsáthatja meg."
Hinnünk kell Isten szavának."
Az 1János 5:10 szavai egyértelműen elmondják, hogy ha
nem hiszünk Istennek, akkor hazugnak mondjuk Őt.
(Idézet: 1 János 5:10)"
“A ki hisz az Isten Fiában, bizonyságtétele van
önmagában.

109

A ki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt;

110

17

8 – Örök életre születtünk

106

Nem számít, mit tettünk és honnan jöttünk. Még ha
nagyon súlyos bűnöket követtünk is el, Jézushoz
térhetünk és elvehetjük tőle az üdvösség ajándékát."
Megvallhatjuk bűneinket és teljes bűnbocsánatot
nyerhetünk.
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111

mert nem hitt abban a bizonyságtételben, a melylyel
bizonyságot tett Isten az ő Fiáról.”"
1János 5:10"
Ha Jézus megígéri, hogy megbocsátja bűnünket és
elveszi tőlünk a bűntudat mardosó érzését, akkor azt szó
szerint meg is teszi.
Amikor Jézus megbocsájt, Ő el is felejti a megbocsájtott
vétkeket. Nekünk is így kellene tenni.

112

113

114

115

(Idézet: Ap.Csel 3:19)"
Péter szavai így hangzanak az Apostolok Cselekedetei
szerint:"
“Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy
eltöröltessenek a ti bűneitek...”
Láthatjuk, hogy Jézushoz jőve és a megváltás ajándékát
elfogadva az első dolog, ami történik: Jézus megbocsájt
és megtisztít minket. Tisztára mos bennünket, és
bűneinket a tenger mélyébe veti. "
Nem csodálatos?"
Szeretjük-e Megváltónkat?"
Azonban valami más is történik akkor, amikor
szívünkbe fogadjuk Krisztust.
Jézus erőt ad nekünk a bűneink felett való győzelemhez
és ahhoz, hogy az Ő nyomdokaiba lépjünk."
A tolvaj nem lop többé."
A hazug nem hazudik."
Az iszákos nem iszik.
(Idézet: János 1:12)"
Figyeljük meg János 1:12 szavait: “Valakik pedig
befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá
legyenek,

116
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azoknak, a kik az ő nevében hisznek.”"
Isten erőt ad ahhoz, hogy gyermekei lehessünk. Sátán
nem ural többé bennünket."
Többé már nem vagyunk a sötétség gyermekei.
117

Erőt ad ahhoz, hogy lábnyomában járjunk. Ha hiszünk
benne és elfogadjuk a megváltás ajándékát, Ő erőt ad
nekünk a győzelemhez.
118

Kereszténynek lenni annyit jelent, mint hinni, bízni és
elfogadni az üdvösség ajándékát."
Jézus megbocsátja bűneinket és erőt ad ahhoz, hogy
kövessük nyomdokát.
120

121

122

Amikor megnyitjuk szívünk ajtaját és beengedjük
Jézust, Ő megtisztítja bűnös lelkünket és megbocsátja
vétkeinket."
Ezenkívül erőt is ad a megváltozásra és a bűn feletti
győzelemre, vagyis arra, hogy egyre hasonlóbbá váljunk
Hozzá.
Amikor Jézus bennünk él, teljesen bizonyosak lehetünk
örök életünk felől. "
Tudták ezt?"
"
Nem kell szüntelenűl azon aggódnunk, hogy
üdvösségre jutunk-e és, hogy örökké Jézussal leszünk-e
majd!
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119

Ha megbotlunk és elesünk az ajándék elnyerése után,
Isten újra és újra megbocsát, de az erőt is megadja
ahhoz, hogy győzelemre jussunk és egyre jobban
hasonlítsunk Jézushoz. A hit és a Megváltóba vetett
bizalom elsajátítása fokozatosan történik. Nem leszünk
azonnal tökéletesek, de Isten megbocsájt. Sátán nem
urunk többé. Jézus vált Urunkká.
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(Idézet: 1János 5:12, 13)"
“A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia,
az élet sincs meg abban.
123

Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának
nevében,

124

hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van.”"
1János 5:12-13.

125

126

127
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Jézus itt és most szeretne megbizonyosodni örök
életünk felől. "
Mi itt és most megbizonyosodhatunk afelől, hogy amint
szívünkbe fogadjuk Jézust, úgy üdvösségünk felől is
biztosak lehetünk."
Jézus mindenkit és mindenhol hív:
(Idézet: János 3:16)"
“ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.”"
János 3:16."
Talán reménytelen bűnösnek érzik magukat, de ez nem
így van!"
Isten a leglehetetlenebb helyzetet is győzelemre
fordíthatja."
Semmilyen élet nem lehet olyan rossz, semmilyen bűn
nem lehet olyan nagy, hogy Krisztus meg ne
bocsáthatná.
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1995 . december 31-én egy John Clancy nevű tűzoltó
parancsnok és csapata egy üres épület oltására sietett
egy manhattani kábitószeres negyedben. Amint a tűz
elhatalmasodott, a tűzoltók aggódni kezdtek, hogy talán
mégis maradt valaki az épületben, noha azt kizárólag
huligánok, kábitósok, alkoholisták és prostituáltak
használták. Ennek ellenére Clancy és csapata úgy
döntött, hogy belépnek a tüzes pokolba és átfésülik a
terepet. Az épület tele volt füsttel, így aligha lehetett
látni valamit."
A tűzoltók életük kockáztatása árán igyekeztek
megmenteni azokat a huligánokat, akik esetleg
ideiglenes hajlékként használták az épületet. Hirtelen a
második emelet mennyezete leszakadt John Clancy
felett. Kollégái mindent megkíséreltek megmentésére,
de mire végre sikerült kihúzniuk, már késő volt."
Teste a felismerhetetlenségig megégett. 1995 utolsó
napja ennek a bátor tűzoltónak is az utolsó napja volt. A
tűzoltó felesége akkor volt hat hónapos terhes. Terveik
meghiúsultak. John Clancy minden életet értékesnek
tartott;"
ezért kész volt feláldozni életét az épületben rekedtek
megmentésére. Hátrahagyva otthona biztonságát
behatolt a veszélyes tűz és füst közé. Kötelessége iránti
odaadása az életébe került. Nem tudott nyugodni
mialatt mások a tűzben vesztegeltek."
A későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy a tüzet egy
gyújtogató okozta. Edwin Smith, az egyik bentlakó
gyújtotta fel az épületet. John Clancy gyakorlatilag
éppen azt az embert próbálta kiszabadítani, aki a tüzet
okozta. Életét adta egy gyújtogatóért."
Élete Jézus Krisztust példázza.

8 – Örök életre születtünk

129

130

Jézus elhagyta a mennyei otthon biztonságát, és
világunk pokoli tüze közé vetette magát."
Megváltónk a kereszten függött, és a bűn tüze teljesen
megemésztette Őt."
Saját választásunk és döntésünk alapján bűnöztünk."
Haragos lelkületünkkel, becstelenséggel, mohósággal,
bűnös vágyainkkal, házasságtöréssel és hazugsággal
tűzbe boríttatunk a földet."
Krisztus meghalt, hogy életünk legyen."
Megismerte a bűn lángját a kereszten, hogy ne kelljen
megismernünk az ítélet tüzét, amikor Jézus eljön a bűn
megégetésére és örök eltörlésére."
Ma Jézus bizonyságát szeretné adni annak, hogy örök
életünk lehet.
Jézus hallgat és vár."
Miért ne nyitnánk ki szívünk ajtaját, hogy Ő életünk
Megváltója és Ura lehessen?"
Jézus hallgat és vár!"
Jézus csak egy dolgot nem tehet meg. Nem erőltetheti,
hogy megnyissuk előtte szívünket."
Mindannyiunknak választási lehetőséget adott. "
Nekünk kell megnyitnunk az ajtót."
Jézus örömmel betér hozzánk, ha megnyitjuk az ajtót."
Szeretnék ezt itt és most megtenni? "
Szeretnék Jézust a szívükbe hívni minden halogatás
nélkül?
Ha úgy gondolják, imádkozzanak együtt velem.

131

“Istenem! Elismerem bűnösségemet és azt, hogy
segítségre szorulok.

132

Megváltómként és Uramként kívánom elfogadni Jézust.
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Meg akarom nyitni előtte szívem ajtaját ebben a
pillanatban.

134

Kérlek, bocsásd meg a valaha elkövetett bűneimet. Vond
uralmad alá életemet!

135
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Szeretném, ha Jézus a szívembe költözne és
megtisztítana, hogy neki élhessek. Köszönöm, hogy
meghallgattad imámat. Jézus nevében, Ámen.”
136
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9 – Bizalommal állni a végső ítélet előtt
A bíró a te pártodon áll

1

9 – Bizalommal állni a végső ítélet előtt

2

I. Jakab angol királyról azt mondják, hogy megpróbált
maga bíráskodni. Egy akalommal figyelmesen hallgatta
az egyik felet, és már csaknem kész volt döntését
meghozni amikor meghallgatta a másik felet is.!
Ekkor azonban teljesen zavarba jött és nem tudta mit
tegyen. Az az ember, akit először ártatlannak vélt, most
bűnösnek tűnt, akit előbb még bűnösnek gondolt, az
pedig ártatlannak látszott. A király végül
kétségbeesettségében visszavonult bírói pozíciójából.!
I. Jakab így emlékezett meg erről: “Csupán az egyik
oldalt hallva nagyon jól meg tudtam volna birkózni a
feladattal, de miután mindkét oldalt hallotta lelkem,
nem tudtam melyik az igaz.”!
Egy zavarba jött bírónak nehézségei támadnak a helyes
döntés meghozásában.!
Isten elfogulatlan, teljesen helyes és igazságos bíró. Ő
egyáltalán nem hozható zavarba, amikor bennünket
megítél.
(Videó: 4 másodperc) A Biblia azt tanítja, hogy
mindenkinek van egy függőben lévő pere Isten előtt.

3

4

(Videó: 12 mp) Már most idézést kapunk kézhez, hogy
megjelenjünk és számot adjunk bíránk előtt arról
ahogyan élünk és amit teszünk.!
Minden férfinek és nőnek, aki valaha élt meg van a
függőben lévő ügye Isten ítélőszéke, a világegyetem
legfelsőbb bírósága előtt.!
Pál apostol beszél arról a találkozóról, amin az egész
világnak meg kell jelenni:

1
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5

(Szöveg: Apcsel 17:31)!
“...rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld
kerekségét igazságban...” Apcsel 17:31.!
Senkinek sem lehet mentsége, senki sem menekülhet
meg az idézéstől.!
A Biblia világosan kijelenti, hogy mindenkinek meg
kell jelenni:
(Szöveg: 2 Korinthus 5:10)!
“Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a
Krisztus ítélőszéke előtt...” 2Kor 5:10

6

7

Akár hisszük, akár nem,!
akár tetszik, akár nem,!
akár kereszténynek valljuk magunkat, akár nem.!
Akárkik is vagyunk meg kell jelennünk.!
Istennek nincsenek kedvencei.!
Amikor megidéztetünk a mennyei bíróságra, meg kell
jelennünk. Miért?!
Pál megadja a választ:
(Szöveg: Róma 14:12)!
“Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az
Istennek.” Róma 14:12

8

A mennyei bíróság döntése örökre meg fogja pecsételni
mindenkinek a sorsát.!
Ez a döntés visszavonhatatlan lesz, mert nincs magasabb
főtanács!
9

10

2

(Videó: 15mp) Azonban mielőtt egy ítéletet kihirdetnek,
vagy egy büntetést kiszabnak, vagy egy pernek vagy
vizsgálatnak kell végbe menni.!
Lapozzuk fel a Bibliát és figyeljük meg a mennyben
folyó bírósági tárgyalást.!
Dániel próféta így írt erről:
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(Szöveg: Dániel 7:9, 10)!
“Nézém, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú
leüle,
11

ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú;
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12

széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz;

13

Tűzfolyam foly és jő vala ki az ő színe felől;

14

ezerszer ezeren szolgálának néki,

15

és tízezerszer tízezeren állának előtte; ítélők ülének le,
és könyvek nyittatának meg.” Dániel 7:9, 10.

16

17

Dániel itt Istent, az Atyát, vagy Öregkorút mutatja be
örök trónján ülve, megszámlálhatatlanul sok angyallal
körülvéve.!
Most figyeljük meg, hogy mit látott Dániel a következő
látomásában:
(Szöveg: Dániel 7:13)!
“Látám éjszakai látásokban, és ímé

18

3
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az égnek felhőiben mint valami emberfia jőve;

19

és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék őt.” Dániel
7:13.

20

21

Isten Fiát az Öregkorú előtt állva látjuk itt.!
Mennyire hasonló az egész egy földi bíróság képéhez!!
Az elnöklő bíró az Öregkorú, a tanúk a szent angyalok,
akik mindent láttak és feljegyeztek, a trón előtt állva
pedig Jézus, az ember védőügyvédje, ahogy János írta:
(Szöveg: 1 János 2:1)!
“...van Szószólónk az * Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.”
1János 2:1.

22

(Videó: 5 mp) – “Bizony” mondhatjuk, “úgy tűnik
mindenki ott van, kivéve a vádlottat.”!
Tulajdonképpen ez igaz, de nézzük meg, hogy mit mond
a Biblia:
23

24

(Szöveg: Dániel 7:10)!
“... ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg.”!
Dániel 7:10!
A könyvek nyilvánvalóan a perbe fogottak tetteiről
szóló feljegyzéseket tartalmazzák, mert Salamon azt írta:
(Préd 12:14)!
“Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz,
minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.”
Préd 12:14

25
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(Szöveg: Mal 3:16)!
Malakiás hozzáteszi: “Akkor tanakodtak egymással az
Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott,
26

28

(Szöveg: Zsolt 56:9)!
“Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne
könyvedben!” Zsolt 56:9.!
Isten tud életed legmélyebb fájdalmairól is.!
Természetesen Isten mindent tud rólunk, mert Dávid azt
is leírja:
(Szöveg: Zsolt 139:1, 3, 16)!
“Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.

29

...minden útamat jól tudod.

30

...könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a
melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még
meg közülök.” Zsolt 139:1, 3, 16.
31

5
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27

és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, a kik félik
az Urat és becsülik az ő nevét.” Mal 3:16.!
Isten észlel minden olyan pillanatot, amikor szívünk
közeledik hozzá. Feljegyez minden bátorító szót,
amelyet másoknak szólunk és minden kedves
cselekedetünket.!
Dávid király ugyancsak ismerte ezeket a feljegyzéseket,
mert ezt mondta:
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32

Miközben Isten mindent tud rólunk, neki nincs
szüksége arra, hogy feljegyzéseket készítsen.!
A feljegyzések a világegyetem okulására készülnek
egyértelmű bizonyítékát adva Isten szeretetének és
igazságának minden egyes esetben.!
A mi Isten előtti felelősségünk komoly ügy.
Mindenkinek számot kell adnia a legértékesebb
ajándékról – az életről! Ez az, amiről Salamon beszélt,
amikor azt írta:

33

(Szöveg: Préd 12:1)!
“Örvendezz a te ifjuságodban, és vídámítson meg téged
a te szíved a te ifjúságodnak idejében,
34

és járj a te szívednek útaiban, és szemeidnek látásiban;

35

de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre
von!” Préd 12:1.

36

(Szöveg: Mt 12:36, 37)!
Máté azt írta: “De mondom néktek: Minden hivalkodó
beszédért, a mit beszélnek az emberek, számot adnak
majd az ítélet napján.
37

Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te
beszédidből ismertetel hamisnak.” Mt 12:36, 37.

38
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Valaki megbecsülte, hogy egy átlagember annyi szót
mond ki egy hét alatt, amennyi megtöltene egy 320
oldalas könyvet!!
60 év alatt ez több, mint 3000 ilyen könyvet tesz ki!
39

40

(Szöveg: 1Kor 4:5)!
“...az Úr...egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait,
másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait...” 1Kor 4:5
41

42

43

44

Nem lesz törlés, sem leplezés azon a napon!!
Az emberek talán képesek megtéveszteni a barátaikat,
még a családjukat is, de senki nem vezetheti félre
Istent.!
Ő olvas a szívek titkaiban!
Láthatjuk, hogy amikor az ítélet napja eljön számunkra,
a következő két helyzet közül az egyikben találjuk
magunkat:!
vagy Jézus vére fedi el múltbeli vétkeink teljes listáját,
vagy ezek a feljegyzések vádolnak bennünket.!
És természetesen nem az számit, amit vallunk, hanem
akik vagyunk és amit teszünk!
(Szöveg: Mt 16:27)!
A Bibliából tudjuk, hogy amikor Jézus visszajön
“...ő...megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint.”
Mt 16:27.!
Nem a jó cselekedeteink a megváltásunk alapja, hanem
Isten kegyelme. Azonban jó tetteink megmutatják, hogy
szívünk elkötelezett Isten iránt.

7
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Mi mindent fognak elmondani könyvtárad könyvei az
ítéletkor?!
És ami ennél is több, még a szavak és tettek mögötti
indítékok is fel lesznek tárva:

9 – Bizalommal állni a végső ítélet előtt

45

Most persze azt is mondhatjuk: “Ha egyszer
kegyelemből menekülünk meg miért a tetteink alapján
leszünk megítélve?”!
Nagyon jó kérdés.!
Dr. Sakae Kubo írja:
“Gondoljuk át, hogy mit jelentene, ha az ítélkezés nem
a tettek alapján történne.

46

Mi alapján ítélne meg Isten? Bőrünk, faji
hovatartozásunk, iskolázottságunk, külsőnk,
tehetségünk, erőnk,
47

48

49

gyülekezeti tagságunk, vagy csupán szakmánk alapján?
Isten csakis tetteink alapján hozhat ítéletet, legyenek
azok jók vagy rosszak.”!
A bírósági idézésed, 20. oldal.!
A jó cselekedeteket az igaz keresztény nyilvánvalóan
nem érdemszerzésből teszi.
(Videó: 8 mp) Ezek az Isten és ember iránt szeretettel telt
szívnek spontán következményei .!
A Jézussal való szeretetkapcsolat az, ami az Ő követőit
jó cselekedetekre készteti.!
Ezt a Prédikátor Könyvében Salamon így összegzi:
(Szöveg: Préd 12:15, 16)!
“A dolognak summája, mindezeket hallván, ez:

50

az Istent féljed, és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez
az embernek fődolga!

51
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53

A földi igazságügyi eljárásban a bírósági tárgyalás célja
rendszerint az, hogy megállapítsa, hogy egy bizonyos
bűntényt elkövettek-e, hogy egy bizonyos törvényt
áthágtak-e. Csak akkor mondható ki valakiről, hogy
bűnös, amikor egy törvényt megszegtek.
Isten ítélkezésében van egy törvény, egy mérce és Jakab
világossá teszi, hogy melyik törvény lesz megerősítve.

54

(Szöveg: Jak 2:12)!
“Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint a kiket a
szabadság törvénye fog megítélni.”
55

56

(Szöveg: Jak 2:11)!
A megelőző versben Jakab két parancsolatot említ meg,
“Ne paráználkodjál” és “Ne ölj.”!
Tehát nyilvánvaló, hogy Isten Tízparancsolata – amit a
“Szabadság Törvényének” hívnak – az, amely által az
emberek megítéltetnek.

57

(Videó: 4 mp) Az ítélet egyszerűen meghatározza majd,
hogy kinek az oldalán állunk a Krisztus és Sátán közötti
hatalmas konfliktusban.!
Krisztussal vagyunk?!
Engedtük, hogy az Ő élete kiteljesedjen bennünk?

58

Meg van bennünk iránta és a Tízparancsolatban
kifejezett akarata iránt az a páratlan szeretet?!
Meg van bennünk a vágy, hogy kövessük az Ő akaratát
az Ő ereje által?!
Beleírta szívünkbe törvényét?

9
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52

Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz...”
Préd 12:15, 16.!
Mivel az ember Krisztussal való kapcsolata az életvitele
alapján lesz megítélve, kell hogy legyen valamilyen
világos mérce, amelyhez ez az élet mérhető.
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59

Láthatjuk, hogy amikor bevándorlók egy ország
állampolgáraivá akarnak válni, elvárják tőlük, hogy
esküt tegyenek az adott országnak, ígéretet téve, hogy
hűséges polgárai lesznek és betartják a nemzet
törvényeit.

60

(Videó: 10 mp) Ugyanígy van ez a kereszténységgel.!
Amikor elfogadják Krisztust és szeretnének az Ő
királyságának polgáraivá válni, Isten arra kéri őket,
hogy fogadjanak szeretetet és hűséget iránta és tartsák
meg kormányzatának törvényeit.

61

62

Azonban nem minden bevándorló marad hűséges
ünnepélyes esküjéhez.!
Néhányan külsőleg hűséges polgároknak látszanak, de
később bomlasztónak találják őket.!
Amikor ez bizonyítást nyer, az állampolgárságukat
visszavonják és kiutasítják őket az országból.
Hasonlóképpen, nem minden keresztény marad
hűséges.!
Nem elég az, hogy most igaznak nyilvánítanak,
hűségesnek kell maradnunk mindaddig, amíg Krisztus
visszatér.!
Nem elég a követőinek vallanunk magunkat,
engednünk kell, hogy Jézus az engedelmesség és hűség
tökéletes életét valósítsa meg bennünk.
(Szöveg: Mt 7:21)!
Jézus azt mondta: “Nem minden, a ki ezt mondja
nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába;

63

hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” Mt
7:21.!
Az egész jó és gonosz, Krisztus és Sátán közti küzdelem
Isten szeretetteljes jelleméről szól.
64

A törvény pedig egy írott mércéje ennek a jellemnek.
Nem csoda hát, hogy olyan kiemelkedően jelenik meg a
végső ítéletben!
10
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Azonban a legmeghökkentőbb tény kevéssé ismert a
keresztények előtt: a mennyei bíróság már most
ülésezik!!
A Biblia utolsó könyve, a Jelenések tárja fel, hogy Isten
ítélete valójában már most folyik.

67

(Szöveg: Jel 14:6, 7)!
“És láték más angyalt az ég közepén repülni,

68

a kinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld
lakosainak hirdesse az evangyéliomot,

69

és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és
népnek,

70

Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki
adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája;

71

és imádjátok azt, a ki teremtette a mennyet és a földet, és
a tengert és a vizek forrásait.” Jel 14:6, 7.

72

Figyeljük meg, hogy az üzenet nem úgy szól, hogy “az
ítélet el fog jönni”, hanem hogy “eljött az Ő ítéletének
órája.”
73
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Ez az oka, hogy a Jelenések könyve utolsó fejezeteiben
János a következő szavakkal körvonalazza a világ
számára a végső figyelmeztetést és meghívást:
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74

A második része e hármas üzenetnek kihívja Isten népét
a hamis vallási rendszerekből, amelyek ezekben az
utolsó napokban léteznek.!
A befejező része ennek az utolsó üzenetnek
figyelmezteti Isten népét, hogy óvakodjanak a Jelenések
13-ban említett fenevad hatalmának imádatától.
(Szöveg: Jel 14: 9, 10)!
“Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és
bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,

75

Az is iszik az Isten haragjának borából...” Jel 14:9, 10.!
Most figyeljük meg a 14. és 15. verseket, amelyek a
három angyal üzenetének kihirdetését követik:
76

(Szöveg: Jel 14:14, 15)!
“És látám, és ímé vala egy fehér felhő; és a felhőn üle
valaki, hasonló az embernek Fiához,
77

a fején arany korona, és a kezében éles sarló.

78

És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval
kiáltván annak, a ki a felhőn ül vala:

79

Indítsd a sarlódat és arass;

80
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mert a földnek aratni valója megszáradt.” Jel 14:14, 15.

81

A kulcsot a legfigyelemreméltóbb próféciában, Dániel
könyvében találjuk.

83

(Szöveg: Dán 8:14)!
“...Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután
kiderül a szenthely igazsága.” Dán 8:14. Ez a
leghosszabb idejű prófécia a Bibliában.
84

(Szöveg: Ez 4:6)!
A próféciáknál egy nap egy évnek felel meg.!
“...egy-egy napot egy-egy esztendőül számítottam
néked.” Ez 4:6. Így a 2300 nap 2300 évvel egyenlő.
85

A 2300 év egy átfogó prófécia része, amely Dániel
könyve 7, 8 és 9. fejezeteiben található.

86

Ez a prófécia kijelöli az Úr keresztségének és
megfeszítésének pontos idejét.!
Ezen kívül azt is felfedi, hogy mikor kezdődik az ítélet.
87
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82

Mi az, hogy a “földnek aratnivalója”? Ez a világ vége.
Az aratás Krisztus második eljövetelére utal. Mi történik
Krisztus második eljövetele előtt? Isten ítélete.!
Az ítélet megmutatja, hogy ki áll készen az Ő
visszatérésére. De meg kell állnunk, hogy nagyobb
mélységben megvizsgáljuk ezt a témát. Érdekes lehet,
hogy mikor kezdődik ez az ítélet.
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88

89

90

Ez a 2300 prófétikus nap vagy 2300 éves periódus
Artaxerxes király Jeruzsálem helyreállítására és
gazdaságának újjáépítésére vonatkozó parancsával
kezdődött. Az izraeliták 70 évig Babilon fogságában
voltak és vágyódtak az otthonuk után, hogy
újjáépíthessék szeretett városukat.
Végül i.e. 457-ben a király kiadta a rég várt rendeletet.
2300 év ettől a dátumtól számítva i.sz. 1844-et jelöli ki.
Most térjünk vissza a szövegünkhöz. 2300 prófétikus
nap vagy szó szerinti év múlva a szentély megtisztítása
kell bekövetkezzen. Láttuk, hogy a prófécia 1844-hez
vezet. Mi az a “szentély megtisztítása”?
1844-ben a Biblia által Isten ítéletének órájának nevezett
esemény kezdődött meg. Az óra egészet ütött.
Feltehetjük a kérdést: “Hogyan kapcsolódik az ítélet a
szentély megtisztításához, amelyről Déniel azt jósolta,
hogy a 2300 nap végén fog bekövetkezni?”
Mit jelent a szentély megtisztítása? Mi köze van ennek
az ítélethez? A Biblia két szentélyt ír le – egyet a földön,
egy másikat a mennyben.

91

Az ókori Izraelben, a nép naponta vitte el az áldozatát a
szentélyhez.

92

Ott megvallották bűneiket és kioltották egy bárány
életét, kifejezve hitüket Jézus, Isten Fia jövőbeni
halálában.
93

Ma, amikor vétkezünk, Isten bocsánatát kérjük
bűneinkre, mert Jézus meghalt helyettünk, megfizetve
tartozásunkat.
94
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95

Azonban a Kálvária előtt az embereknek nem volt olyan
áldozat, amelyre visszatekinthettek volna, így ehelyett
hit által néztek előre arra az időre, amikor Isten
“Báránya” meghal értük.!
Az ártatlan állat feláldozásával elismerték a
Megváltóban való hitüket, aki eljön és meghal, hogy
lehetővé tegye számukra a bűnbocsánatot.

96

97

Azután Izrael gyermekei minden évben megtartották a
legünnepélyesebb és legszentebb szolgálatukat, amit
Nagy Engesztelési Napnak neveztek vagyis a szentély
megtisztítását. Izrael népe számára ez volt az ítélet
napja.

98

Tíz nappal a Nagy Engesztelési Nap előtt megfújták a
trombitákat, emlékeztetve az izraelitákat arra, hogy
eljött az ideje, hogy életükkel számot vessenek – hogy
megbánják és megvallják bűneiket.!
Mindazokat kiűzték a táborból, akik ezt elmulasztották.
“Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy
megtisztítson titeket;

99

minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt.” III.Móz
16:30

100

A Zsidókhoz írt levél egyértelművé teszi, hogy a földi
szentély és az abban való szolgálatok a mennyeiek
szemléltetésére szolgáltak, ahol Krisztus, a mi
Főpapunk megbocsátja bűneinket.
101

15
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Azután vétkeiket szimbólikusan átvitték a szentélybe
azzal, hogy a pap az állat vérét a Szentek Szentje
függönye előtt széthintette a szentélyben.

9 – Bizalommal állni a végső ítélet előtt
(Szöveg: Zsid 8:1, 2)!
Pál azt mondja: “...olyan főpapunk van, a ki a mennyei
Felség királyi székének jobbjára üle,
102

Mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, a
melyet az Úr és nem ember épített.” Zsid 8:1, 2.

103

(Szöveg: Zsid 9:11, 12, 24)!
A továbbiakban pedig: “Krisztus pedig megjelenvén,
mint a jövendő javaknak főpapja,
104

az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a
szentélybe,

105

örök váltságot szerezve...

106

Mert nem kézzel csinált szentélybe,

107

az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem
magába a mennybe,

108

hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk...” Zsid
9:11, 12, 24.!
Krisztus halála a Kálvárián biztosította a teljes
engesztelő áldozatot a bűneinkért.
109
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9 – Bizalommal állni a végső ítélet előtt
(Szöveg: Zsid 7:25)!
“ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő * általa
járulnak Istenhez,
110

112

(Szöveg: Mt 10:32, 33)!
Az ítéletkor Krisztussal való kapcsolatunk és iránta való
viszonyulásunk határozza meg örök sorsunkat.!
Krisztus vágya, hogy megváltson bennünket.!
Mindent megtesz amit csak tud, hogy megmentsen
bennünket. Azt mondja, “Valaki azért vallást tesz én
rólam az emberek előtt
én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt.

113

A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is
megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.”!
Mt 10:32, 33.
114

115

Láthatjuk, hogy az ítéletben nem egyedül kell
megállnunk.!
Ha megvallottuk Krisztust, Ő is megvall bennünket az
Atya előtt.!
Ha Krisztuséi vagyunk, Ő a mi Szószólónk.!
Krisztus által úgy állhatunk meg Isten előtt, mintha
soha nem vétkeztünk volna.

17
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111

mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.” Zsid 7:25.!
Az igazi sátor vagy szentély a mennyben van. Minden,
ami a földön történik, a megváltás tervének eseményeit
követi. Jézus a Bárány, aki meghal. Jézus a pap, aki él.
Jézus a mi nagy Főpapunk. Épp ahogy az izraeli pap
belépett a Szentek Szentjébe évente egyszer, úgy Jézus
az idők végén belép a mennyei Szentek Szentjébe, hogy
elvégezze az ítélet munkáját.

9 – Bizalommal állni a végső ítélet előtt

116

A rólunk szóló feljegyzések csak Megváltónk kedves
életét fogják bemutatni és az Ő tökéletes élete jóvá lesz
írva számunkra. Így hát, barátom, semmi ok sincs félni
az Ítélet Napjától azoknak, akik teljes szívükből és
lelkükből szeretik és követik Jézust, mert Ő be fogja
mutatni saját vére érdemét, hogy elfedjen minden
megvallott bűnt. János ezt írta erről:
(Szöveg: 1 János 1:7)!
“...Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket
minden bűntől.” 1János 1:7

117

(Videó: 13 mp) A Föld utolsó óráiban élünk. Az adventet
megelőző ítélet 1844 óta folyik a mennyei bíróságon.

118

(Videó: folytatás) Nem kétséges, hogy az ítélet már
Ábellel megkezdődött, aki az első igaz emberként halt
meg a Föld nevű bolygón.
119

120

(Szöveg: 1 Péter 4:17)!
Péter azt írta: “Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az
ítélet az Istennek házán...” 1Pét 4:17.!
Más szóval, az ítélet azokkal kezdődik, akik Isten
fiainak vallották magukat.
Csak elképzelni tudjuk Ábel napját a bíróság előtt.!
Ahogy az esetét sorra veszik, Isten látja Ábel életét és ott
van a feljegyzés arról, hogy elfogadta Isten Bárányának
halálát.

121

122

18

Ábel egyik utolsó tette, amit a Biblia feljegyez, az az
áldozat, amit egy eljövendő Megváltóban való hite
bizonyítékaként ajánlott fel.!
Krisztus élete jóvá lett írva számára.!
Bűneit mind elfedi Krisztus vére.
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123

Biztosak lehetünk benne, hogy Jézus, Ábel Szószólója,
kinyújtja szegekkel sebzett kezét és azt mondja: “Az én
vérem, Atyám, megfizette Ábel tartozását.” És hallhatjuk
az angyalok tömegének örömujjongását, amint Jézus így
szól: Hagyjátok Ábel nevét az Élet Könyvében!”!
Ahogy Jézus ígérte:

124

és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből

125

és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő
angyalai előtt.” Jel 3:5.

126

127

És az sem kétséges, hogy Júdás neve is megjelenik a
mennyei bíróság előtt.!
Júdás Krisztus követője volt – egy az Ő tanítványai
közül.!
Nem volt teljesen romlott, de az élete elmaradt
elhívatásától. !
Nem szerette Krisztust mindenek felett!
Időnként vonzódott Krisztushoz, de egyik gyengesége a
másikhoz vezetett, míg valóságosan is eladta Urát
harminc ezüstért!!
Azután gyötrelmében felakasztotta magát!

128

129

Jézus szerette Júdást. Az utolsó vacsora éjszakáján még
le is hajolt, hogy megmossa Júdás poros lábait. Jézus
remélte, hogy megérintheti ezt a büszke szívet.!
Azt akarta, hogy ott állhasson mellette az ítéletkor, mint
Szószólója,
19
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(Szöveg: Jel 3:5)!
“A ki győz, az fehér ruhákba öltözik;
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130

azonban Júdás elfordult tőle.!
Milyen szomorúság lehet Jézus számára Júdás nevének
vizsgálata.!
Saját igazságunk nem segít az ítéletben.!
Hallgassuk csak:
(Szöveg: És 64:5)!
“És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan,
és mint megfertéztetett ruha minden mi igazságaink...”
És 64:5.

131

Csak azok viselhetik Krisztus igazságának palástját,
akik folyamatosan első helyre teszik Őt életükben.
Enélkül senkire nem tarthat igényt az ítéletben.!
Így Júdás neve törlésre kerül az Élet Könyvéből.
132

133

134

Ünnepélyes időben élünk.!
Csakúgy, mint az izraelitáknak, nekünk is számot kell
vetnünk az életünkkel.!
Fenn kell tartsuk Jézus iránti elkötelezettségünket, mert
ez az egyetlen lehetőség, hogy felkészüljünk a bírósági
idézésre.!
Az emberiség próbaideje hamarosan véget ér és a
határozat megszületik:
(Szöveg: Jel 22:11)!
“A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is...és a ki
szent, szenteltessék meg ezután is.” Jel 22:11.!
Abban az időben Isten visszavonja az oly hosszú ideig
felajánlott kegyelmét és bocsánatát.!
Az emberi nyelv legszomorúbb szavai lesznek azoknak
szavai, akik kimaradnak a megváltásból – akik nem
fogadták el Krisztust Uruknak és Védőügyvédjüknek.
(Szöveg: Jer 8:20)!
“Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem
szabadultunk meg!” Jer 8:20!
Akkor Jézus visszatér a Földre, ahogy olvashatjuk:

135
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(Szöveg: Jel 22:12)!
“És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van,
hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete
lesz.” Jel 22:12
136

(Szöveg: Jel 21:27)!
“És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki
útálatosságot és hazugságot cselekszik,
138

hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a
Bárányé.” Jel 21:27.

139
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Barátom, Jézus vágyódik, hogy a Szószólónk lehessen az
Ítéletben!!
Szeretné, ha elfogadná ön is a Kálvárián hozott
áldozatát.!
Szeretné, ha megvallaná ön is Neki a bűneit, hogy
eltörölhesse azokat.!
Vágyódik, hogy az Ön nevét az Élet Könyvében
tudhassa.!
János leírja azokat, akik beléphetnek és azokat, akik
nem léphetnek be a szent városba:
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140

22

Szeretné most megnyitni szívét Jézus előtt? Szeretné
kérni Őt, hogy vegyen el mindent az életéből, ami
kizárhatja az Ő országából? Az ítéletben Isten mindent
felfed rólunk.!
Minden láthatóvá válik az egész világegyetem előtt.
Minden vétkünk fel van jegyezve. Szeretné, hogy a
bűnei el legyenek takarva Jézus vérével? Szeretné, hogy
Krisztus előlépjen és azt mondja: “Igen, ez a férfi, ez a
nő az enyéim közül való. Megbocsátottam bűnüket.
Eltöröltem az adósságukat. Vétkeiket elfedeztem a
véremmel. Töröljék a róluk szóló feljegyzéseket
örökre.”? Jézus a mennyei trón előtt áll. Az ítéletben,
mint Megváltója vesz részt. Most. Ebben a pillanatban.
Kész most Hozzá jönni? Neki adja-e az egész életét?
Miért ne emelné most a menny felé kezét, ahogy imában
kérjük Őt: “Igen Uram. Vedd az életem. A Tiéd akarok
lenni.”

10 – Mi történt a jóval és a rosszal?
Számít egyáltalán valamit?

1

Megfigyelték-e már, hogy világszerte a városokban
mekkora mértékben növekszik a bűnözés?"
Meghökkentő módokon jelenik meg.

3

4

Egy nap egy férfi viharzott be a rendőrkapitányságra
nagyon elkeseredetten."
Valaki betört a lakásába majd több értékes tárggyal a
kezében meglépett."
Az ember egy pillanatra látta a betörőt, és követelte,
hogy a rendőrség tegyen valamit ügyében."
Így tehát a szolgálatban levő rendőrtiszt odavezette egy
kupac arcképekkel teli könyvhöz. Segített végignézni a
bűnözők fényképeit, hátha felismeri a betörőt.
A tiszt hirtelen így szólt: “Egy pillanat.” – mondta
kezével a képekre csapra és figyelmesen megvizsgálta –
a könyv fotójáról a férfi arcára tekintett és vissza. “Ez
maga!” kiáltott fel a rendőr “És itt az áll, hogy körözés
van kiadva ön ellen!”"
Amint ez kiderült, a dühös háztulajdonos, aki igazságot
követelve csörtetett be a rendőrségre, a végén ostobán
azonosította magát, mint körözött bűnöző.
Bűnözés és erőszak jelen van mindenhol, még ott is,
ahol nem számítunk rá.Ott van a munkahelyen, a
gyárakban, a falvainkban és városainkban.

5

1
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2
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6

7

Némely országban általánosak a randalírozások,
zendülések és rablások. Az utcák veszélyessé váltak.
Gyilkosságok, gépeltérítések, terrorista robbantások,
rablások, erőszakoskodás, betörések, sikkasztás és
korrupció kormányzati szinten – mindennapos hírek a
világ minden táján."
Miért növekszik a bűnözés?"
Mi áll a törvénytelenség soha nem látott fokozódásának
hátterében?"
Mi történt világunkkal?
A nyugati világban és a gazdagabb országokban, a
fiataloknak egy egész új generációja jelent meg –
fiatalok, akik megkérdőjelezik a világot, szkeptikusak
és kihívóak."
Isten arra hív el felnőtteket, hogy jó példaképek
legyenek gyermekeik számára. A gyerekek utánozzák az
őket körülvevő világ viselkedését. Kik lesznek lelki
példaképeik?
Az apák csalnak a munkájukban vagy az adójukkal, az
anyák abortuszra szánják magukat és a szülők
megcsalják egymást.

8

9

A gyermekek ezt látják!"
Az összetört otthonok pedig csúnya sebeket hagynak
maguk után!"
Ki az, aki beléjük neveli a jó és rossz felismerését, ha a
szülők nem tudják vagy nem akarják?"
A szülők nem hagyhatnak ekkora felelősséget az
iskolákra!"
Sok iskola nem tanítja vagy nem támogatja az erkölcsöt.
Az az általános érzés van jelen, hogy kinőttük a Biblia
erkölcsi elveit.
Manapság még számos egyház is hirdeti, hogy az isteni
mérce a jóra és rosszra már érvényét veszítette.

10

2
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Azt mondják, hogy az Ő törvényeit eltörölték,

11

vagy többé már nem fontosak,

vagy lehetetlen megtartani azokat.

13

Ennek eredményeképpen sokan a saját útjukat járják – a
társadalom pedig learatja az összetört otthonok,
felügyelet nélküli gyermekek és erőszakos
bűncselekmények gyümölcsét.
14

(Szöveg: Hóseás 8:7)"
Hóseás próféta szavaival, “ ... szelet vetnek és vihart
aratnak.”
15

16

17

De fel kell tennünk a kérdést: Ki dönti el, hogy egy
bizonyos helyzet helyes vagy helytelen?"
Vagy nem úgy van-e, hogy néha még a jó emberek
erkölcsi ítélete is helytelen?"
Ha a jónak és rossznak nem létezik rajtunk kívüli
mércéje, akkor szinte bármit tudunk igazolni.
(Szöveg: Példabeszédek 16:25)"
De a Biblia emlékeztet bennünket, hogy a helyesnek és
helytelennek mi nem vagyunk jó bírái:” Van oly út,
mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak
útja.” Példabeszédek 16:25

3
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12

10 – Mi történt a jóval és a rosszal?
(Szöveg: 2.Timóteus 4:3, 4)"
Pál apostol megjövendőlte: “ Mert lesz idő, mikor az
egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját
kívánságaik szerint,
18

gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök,

19

És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez
oda fordulnak.”"
2 Timóteus 4:3, 4.
20

21

Igen, szomorú, de azt kell mondanunk, hogy lassan
kezdjük felfedezni, hogy nem leszünk szabadok a
szabályok sutba dobásával."
Mellőzd a helyes és helytelen mércéjét, és káosz
következik be.
Hogyha kivonnánk az összes közlekedési jelzőtáblát
káosz keletkezne az utakon és autópályákon.

22

Mik a szabályok?"
Tudhatjuk-e, hogy mi a helyes és helytelen?

23

24

4

Isten régen megadta számunkra egy bűnözéstől mentes
társadalom mintáját."
Ha mindig követtük volna, akkor a bűnözés soha nem
lett volna ismert!"
Mindenki biztonságban és boldogan élne ezen a Földön.
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25

(Videó: 6mp)"
Az Úr először azonosította Önmagát, mint aki
megszabadította őket szolgaságukból."
Ő volt az, Aki megnyitotta a Vörös-tengert előttük. Ő
volt védelmezőjük."
Más szavakkal szólva, azt mondta ezzel, “Gondot
viselek rólad. Bízhatsz bennem!”
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26

(Szöveg: Mózes II. könyve 20:2)"
Amikor Izráel gyermekei lesátoroztak a Sínai-hegynél,
Isten lejött hozzájuk, hogy találkozzon velük és azt
mondta:” “ Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki
kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat
házából.” Mózes II. könyve 20:2.

Azután elmondta az isteni törvényt, hogy az ember
tudja hogyan éljen békében és biztonságban – hogy
tudja mi a helyes és helytelen.
27

Vessünk egy gyors pillantást a Tízparancsolatra amit a
Sínai-hegynél mondott Isten:"
(Szöveg :10 parancsolat a Mózes II. könyvéből)"
“ Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem...
28

“ Ne csinálj magadnak faragott képet...ne imádd és ne
tiszteld azokat...

29

“ Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd...

30

“ Megemlékezzél a szombatnapról, hogy
megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és
végezd minden dolgodat...de a hetedik nap az Úrnak a
te Istenednek szombatja...
31

5
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“ Tiszteld atyádat és anyádat...

32

“ Ne ölj...

33

“ Ne paráználkodjál.

34

“ Ne lopj.

35

“ Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.

36

“ Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te
felebarátodnak feleségét, se szolgáját,

37

szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a
te felebarátodé.” "
Mózes II. könyve 20:3-17.
38

(Videó: 10 mp) Ahogy Izrael gyermekei hallgatták,
nagyon megindultak."
Ha ez Isten akarata, elhatározták, hogy megteszik!
39
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Azonban Isten – tudva, hogy az emberek milyen
feledékenyek – a saját ujjával írta fel két kőtáblára mind
a Tíz Parancsolatot:
40

(Szöveg: Mózes II. könyve 31:18)"
“ Mikor pedig elvégezte vele való beszédét a Sinai
hegyen,
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41

által adá Mózesnek a bizonyság két tábláját,

42

az Isten ujjával írt kőtáblákat.”"
Mózes II. könyve 31:18

43

44

Bár ez volt az első alkalom, hogy Isten törvényét írásos
formába öntötte, azért az, öröktől fogva létezett."
Régen a Sínai előtt, vagy inkább még Ádám és Éva
előtt, a jónak az örökkévaló és változhatatlan mércéje
volt mindig is Isten mennyei kormányzásának alapja.
Tulajdonképpen még az angyalok életét is Isten
parancsolatai kormányozzák."
Választási lehetőségük volt, hogy vagy Isten törvényét
követik, vagy pedig azt elvetve ellene lázadnak.

45

Sátán és angyalai úgy döntöttek, hogy a “saját útjukat
járják” és megalkotják saját törvényeiket."
És ez a lázadás a mennyből való kiutasításukhoz
vezetett.
46
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(Szöveg: Jelenések 12:7-9)"
A Biblia azt mondja, “ És lőn az égben viaskodás:
Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal;
és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;
47

De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem
találtaték többé a mennyben.”

48

És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki
neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész
föld kerekségét elhiteti,
49

50

vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele
levettetének.”"
Jelenések 12:7-9."
De voltak angyalok, akik Isten követését választották és
hűségesek maradtak az Ő törvényéhez.
(Szöveg: Zsoltár 103:20)"
“ Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, a kik
teljesítitek az ő rendeletét.”"
Zsoltár 103:20

51

Ádámnak és Évának tudomása volt Isten törvényéről az
Édenben, mert szégyent és bűntudatot éreztek miután
vétkeztek.
52

És amikor Kain látta, hogy Isten Ábel áldozatát
elfogadja az övét pedig nem, feldühödött, Isten azt
kérdezte tőle,
53

(Szöveg: 1 Mózes 4:6, 7)"
“ Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztéd le
fejedet?
8
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Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig
nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik.”
Mózes I. könyve 4:6, 7."
Isten törvénye már érvényben volt, mert Pál azt mondta:
55

(Szöveg: Róma 4:15)"
“... a hol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való
cselekedet sincsen.”"
Róma 4:15.
A Webster’s Új Világ Egyetem Szótár azt mondja:
“Törvényszegés:... törvény, kötelezettség, stb. áthágása;
bűn.”
57

Ábrahám sokkal korábban ismerte és engedelmeskedett
is Isten törvényének mielőtt a törvény elhangzott a
Sínain.
58

59

(Szöveg: 1 Mózes 26:5)"
Isten azt mondta megáldja Ábrahámot és az ő
leszámazottjait, “ Mivelhogy hallgata Ábrahám az én
szavamra: és megtartotta a megtartandókat,
parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet.”"
Mózes I. könyve 26:5.
Természetesen, jóval a Sínai előtt, Józsefet érzékeny
lelkiismerete vezette arra, hogy a Potifár feleségével
való kísértésben azt mondja,

60

(Szöveg: 1 Mózes 39:9)"
“ tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged,
mivelhogy te felesége vagy.
61
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56
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hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot és
hogyan vétkezném az Isten ellen?”"
Mózes I. könyve 39:9.
62

József tudta, hogy a paráznaság bűn, ő tudta mi Isten
mércéje a helyes és helytelent illetően."
Bízvást elhatározta, hogy Isten szent törvényét nem
szegi meg!
63

(Videó:4 mp) Izráel gyermekei meg lettek tanítva,
hogyan szolgáljanak és engedelmeskedjenek Istennek,
de a kegyetlen Egyiptomi rabszolgaság alatt elfeljtették
Isten törvényét.
64

A kivonulás után, csupán néhány héttel azelőtt, hogy
elérték volna a Sínait, Isten megdorgálta Mózest, mert
az izraeliták azzal, hogy megpróbáltak szombaton is
mannát gyűjteni, megszegték törvényét:
65

(Szöveg: Mózes II. könyve 16:28, 30)"
“És monda az Úr Mózesnek: Meddig nem akarjátok
megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet?”
66

És nyugoszik vala a nép a hetedik napon.”"
Mózes II. könyve 16:28,30."
Így láthatjuk, hogy a negyedik parancsolat már a Sínai
előtt ismert volt.
67

Igen, Isten törvénye örökérvényű meghatározója a jónak
az egész világegyetemben."
Igazából kell-e csodálkoznunk azon, hogy Istennek van
egy törvénye, ami alapján kormányozza birodalmát?
68

(Szöveg: I. Korinthus 14:33,40)"
Pál apostol azt írja:” Mert az Isten nem a
visszavonásnak, hanem a békességnek Istene ...”
69
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“Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.”"
I. Korinthus 14:33, 40.

70

(Szöveg: Róma 2:13)"
A Biblia azt mondja, “ Mert nem azok igazak Isten előtt,
a kik a törvényt hallgatják,
72

hanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt
betöltik. “ Róma 2:13"
Láthatjuk, Isten törvényét nemcsak ismernünk fontos,
arra válaszolnunk is kell.
73

74

(Szöveg: János 14:15)"
Jézus azt mondta, “ Ha engem szerettek, az én
parancsolataimat megtartsátok.”János 14:15"
Gyakorlatilag Jézus az Ótestamentumból idézve
rámutatott arra, hogy a parancsolatok megtartásának a
szeretet az alapja.
(Szöveg: Máté 22:37-40)"
“... Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből és teljes elmédből.

75

Ez az első és nagy parancsolat.”

76
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71

Egyetlen értelmes kormány sem létezhet törvények
nélkül."
Egyetlen harmónikus, boldog és biztonságos társadalom
sem működhet szabályok nélkül."
Magának a természetnek is meg vannak a törvényei.
Szabályok nélkül még a gyermekek sem tudnak
játszani!

10 – Mi történt a jóval és a rosszal?
Azután Jézus azt mondta, “A második pedig hasonlatos
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.”

77

E két parancsolattól függ az egész törvény és a
próféták.”"
Máté 22:37-40.
78

Ha mi igazán szeretjük Istent teljes szívünkből, teljes
elménkből és teljes lelkünkből,

79

azt a szeretetet bizonyára ki fogjuk fejezni azáltal, hogy
megtartjuk az első négy parancsolatot:

80

Isten lesz az első az életünkben

81

Egyedül Őt imádjuk

82

Tisztelni fogjuk Szent Nevét

83

Égni fogunk a vágytól, hogy ott legyünk a vele való
találkozón minden szombaton

84
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Ha mi igazán úgy szeretjük a mi felebarátunkat mint
önmagunkat, bizonyára:

85

Becsülni és tisztelni fogjuk szüleinket
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86

Értékelni fogjuk az életet

87

Megőrizzük az erkölcsösséget

88

Tiszteletben tartjuk mások tulajdonát

89

Őszinték leszünk a másokkal való kapcsolatunkban

90

Nem vágyunk azután, ami másé

91

Felmérések azt mutatják, hogy az emberi viselkedés
szabályozását tekintve ezideig több mint 35 millió
törvény került megfogalmazásra.
92
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93

De a Tízparancsolatban, Isten megfogalmazta az emberi
viselkedés szabálygyűjteményét, amely tartalmazza az
egész emberi életvitelt annak minden vonatkozásában . "
Egyedül Isten írhatott egy ennyire tökéletes törvényt. A
Biblia azt mondja:
(Szöveg: Zsoltár 19:8)"
“ Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket...”"
Zsoltár 19:8

94

(Szöveg: Zsoltár 19:12)"
“ a ki megtartja azokat, nagy jutalma van.”"
Zsoltár 19:12
95

Egy bibliatudós, név szerint August Strong írta: “A
törvény csupán Isten természetének a leirása.”

96

Ma azt mondanánk, “ A tízparancsolat nem más mint
Isten jellemének a keresztmetszete – egy jellem, ami
változtathatatlan!
97

Láthatják, hogy Isten törvényének bármilyen
változtatása csak rontana a tökéletességén."
A törvény tökéletes lévén, ézért soha nem módosítható.
98

99
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(Szöveg: Lk 16:17)"
Jézus az igazságot szólta, amikor azt mondta:"
“Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni,
hogynem a törvényből egy pontocskának elmúlni.” Lk
16:17

10 – Mi történt a jóval és a rosszal?

100

Azonban azt is mondhatjuk: “Mindig is úgy éreztem,
hogy Tízparancsolat korlátozza a boldogságomat –
mintha falak közé szorítana.”"
Isten soha nem arra szánta törvényét, hogy megterhelje
vele az embert, vagy korlátozza a boldogságát.

10 – Mi történt a jóval és a rosszal?

Éppen ellenkezőleg, Isten védőpajzsnak szánta, hogy
megóvjon bennünket a fájdalomtól és bűntudattól. Az
volt a szándéka, hogy törvénye biztosítsa mindenki
számára a szabadságot és biztonságot mindenütt.
101

(Szöveg: Mózes V. könyve 5:29)"
Az Úr azt mondta, “ Vajha így maradna az ő szívök,
hogy félnének engem, és megtartanák minden
parancsolatomat minden időben,
102

hogy jól legyen dolguk nékik és az ő gyermekeiknek
mindörökké!”"
Mózes V. könyve 5:29.
103

Épp, ahogy mi is védőkorlátokat építünk a hidakon és
hegyi utakon, hogy megvédjen bennünket a
veszélyektől, ugyanúgy Isten törvényét adta nekünk,
hogy óvjon és védjen bennünket az élet ösvényén.
104

(Szöveg: Róma 3:20)"
De van egy másik ok amögött, hogy miért is adta Isten
az embernek törvényét: “... mert a bűn ismerete a
törvény által vagyon.” Róma 3:20.
105

(Szöveg: Róma 7:7)"
Ahogy Pál mondja, “...a bűnt nem ismertem, hanem csak
a törvény által.
106

Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem
mondaná:” Ne kívánjad.”"
Róma 7:7
107
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108

Volt egy történet egy hercegnőről, akivel alattvalói
elhitették, hogy szépsége felülmúlhatatlan."
Egy nap azonban egy kereskedő jött a faluba, és eladott
neki egy tükröt."
Amikor belenézett a tükörbe, megborzadt saját látványa
láttán, és darabokra törte a tükröt!
Isten törvénye olyan, mint egy tükör, és amikor
belenézünk a hercegnőhöz hasonlóan lehet hogy nem
vagyunk elégedettek azzal amit látunk,

109

de a törvény megsemmisítése vagy figyelmen kívül
hagyása állapotunkon nem fog semmit sem változtatni.

110

A törvény megmutatja a bűneinket!"
Iránymutató egy boldog, lelkismeret furdalás mentes
élethez, amennyiben követjük a törvényében lefektetett
útmutatásait.
111

112

113
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A törvény nem adhat erőt számunkra, hogy túljussunk
bűneinken, vagy hogy bűntudatunktól
megszabaduljunk."
Nem lehet annyi jövőbeli jócselekedetünk, amik
múltbeli bűneinket kitörölhetnék."
Honnan nyerhetünk akkor bűnbocsánatot?"
Hogyan menekülhetünk meg a törvény megszegésének
büntetésétől, ami a halál?
Már az Éden kertjének bejáratánál Isten egy intézményt
hozott létre, hogy az ember el ne felejtse: az
engedetlenség következménye a halál. Ez legyen a sorsa
akár az engedetlenség elkövetőjének akár az ártatlan
helyettesének."
Egy bárányt kellett feláldozni, ami kifejezte a bűnös
hitét Isten megváltási tervében.
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114

Ez volt Ádám számára az isteni segítség útja, amin
keresztül megértette, hogyan kell az ártatlan Isten
bárányának meghalnia, amit a törvény áthágása követel."
Krisztus, Isten Báránya, elvette az ember büntetését és
annak halálát elszenvedte.
Láthatjuk, hogy a törvény senkit sem menthet meg a
bűntől.

(Szöveg: Galátzia 3:21)"
Pál apostol azt mondja, “ Mert ha olyan törvény adatott
volna, a mely képes megeleveníteni,
116

117

118

valóban a törvényből volna az igazság.” Galátzia 3:21"
Nem a törvény az, ami bocsánatot és megváltást hoz –
hanem Isten kegyelme!"
Egyedül Krisztus áldozatán keresztül részesülhetünk az
örök életben.
(Szöveg: Róma 6:23)"
Mert, “ a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka
pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” "
Róma 6:23."
A megváltás nem szerezhető meg a törvény megtartása
által.
(Szöveg:Efézus 2:8,9)"
“ Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem
tőletek van: Isten ajándéka ez;

119

Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. “"
Efézus 2:8, 9.

120
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115

10 – Mi történt a jóval és a rosszal?
Ha kegyelem által vagyunk megmentve, ez a tény
szabadokká tesz -e bennünket arra, hogy enegedetlen
életet éljünk? SOHA!
121

(Szöveg: Róma 6:1, 2)"
Pál írta:” Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a
bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen?
122

123

Távol legyen: a kik meghaltunk a bűnnek, mimódon
élnénk még abban?”"
Róma 6:1, 2."
A megmentés azoknak van felajánlva, akik meg akarnak
szabadulni a bűntől, és Isten országának részesei
szeretnének lenni.
Vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy Isten
törvénye megszűnt. Gondoljunk csak erre egy
pillanatra,

124

Ha nincs törvény, nincs bűn sem, mert a bűn a törvény
áthágása.

125

Ha nincs törvény, nincs szükségünk kegyelemre,
mivelhogy a kegyelem Isten szerető irgalma akkor
amikor vétkezünk Isten törvénye ellen.
126

Ha nincs szükségünk kegyelemre, félretehetjük a
keresztet.

127
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128

Amikor egy fogoly halálra vár

129

130

és kegyelmet kap majd szabadon bocsátják, azt jelenti,
hogy ezek után most már szabadon, törvény nélkül
élhet?"
A maga elgondolásait cselekedheti? Nem, egyáltalán
nem!
Mivelhogy kegyelmet kapott, sokkal nagyobb
késztetést kell hogy érezzen országa törvényének
betartására, mint bármikor azelőtt.

131

132

A legfontosabb, hogy Isten törvénye rámutat
bűneinkre, és segít abban, hogy a Megváltó
szükségességét érezzük ."
Amint elfogadjuk Krisztust, Megváltónknak és
Urunknak, Ő gondoskodik a megbocsátásról és arról a
hatalomról, amivel megtartjuk majd az Ő parancsolatait,
mert megígérte:
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Ha nincs szükség a keresztre, következésképpen nincs
szükségünk Megváltóra sem."
Ha megsemmisítjük a törvényt, azzal együtt
megsemmisítjük a ...bűnt, a kegyelmet, a keresztet, és a
Megváltót."
Nagyon is szükségünk van a Megváltóra, aki meghalt a
kereszten, hogy kegyelme által megmentsen
bennünket, így a bűn tartozása lefizethető, mert
megszegtük törvényét."
Ez az evangélium. A kegyelem nem semmisíti meg Isten
törvényét."
Isten kegyelme ébreszt vágyat bennünk arra, hogy
megtartsuk törvényét.
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(Szöveg: Zsid 8:10)"
“.. Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő
szívökbe írom azokat...”"
Zsid 8:10
133

134

135

Azokat a dolgokat könnyű megtenni, amiket egyébként
is szeretünk csinálni, nemde?"
És ez az a dolog, amit az Úr megígért azoknak akik
követését választják."
Törvényét szívükbe írja be, hogy szeressék annak
megtartását.
(Videó:8mp )"
Ez az egyetlen útja annak, hogy az ember képes legyen
engedelmeskedni Istennek és követni Őt."
Az Atya iránti szeretete tette képessé Krisztust a
parancsolatok megtartására,
(Szöveg: János 15.10)"
mert azt mondta, “ én megtartottam az én Atyámnak
parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.”"
János 15:10.

136

137

(Szöveg: János 14:15)"
És Jézus megkért bennünket, hogy az érte érzett
szeretetünket parancsolatainak megtartásával mutassuk
be: “ Ha engem szerettek, az én parancsolataimat
megtartsátok.”"
János 14:15.
Az Isten akarata iránti szeretet és engedelmesség
legnagyszerűbb bemutatása egy hideg, sötét éjjelen volt
a legelevenebben megörökítve egy öreg olajfa alatt.
Isten Fia arcán legördülő vércseppekkel imádkozott:

138
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139

Vajon ez a fiatal galieai félreteszi-e minden élettel és
emberi beteljesedéssel kapcsolatos vágyát hogy
meghaljon a kereszten?"
Letörölhetné az izzadtságot a szemöldökéről, és
mondhatná,"
“Szenvedjen a bűnös maga, bűneinek a
következményeiért.”
Vagy pedig ő hordozza a keresztet helyettünk.
Döntésével vállalta, hogy meghal bűneinkért. Értünk
adta vérét, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk. A mi
halálunkkal halt meg, hogy mi örökké élhessünk vele.

141

Miután Krisztus lefizette az árat a mi bűneinkért,
áldozatán keresztül már most megbocsátást nyerhetünk.

142

Ha Isten törvénye eltörölhető, vagy megváltoztatható
lett volna, Jézusnak nem kellett volna meghalnia."
A Kálvária szükségtelen lett volna.
143

Ha Isten törvénye eltörölhető, vagy megváltoztatható
lett volna, Jézusnak nem kellett volna meghalnia."
A Kálvária szükségtelen lett volna.
144

Azonban Isten nem hagyhatta figyelmen kívül a bűnös
ember bűneit!

145
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140

(Szöveg: Máté 26:39)"
“...Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár;
mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a
mint te.”"
Máté 26:39."
Az emberi faj sorsa kardélen táncolt – a bűnös világ
megmentése vagy elveszítése volt a tét.
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Nem változtathatta meg törvényét sem.

146

A bűnnel teli embernek Megváltóra volt szüksége."
Köszönet Isten szeretetének, amivel hozzájárult
egyetlen szeretett fiának, mint helyettesünknek a
halálához!”
147

(Szöveg: János 3:16)"
“ Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött
Fiát adta,
148

hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.”"
János 3:16.
149

Jelenések könyve beszél olyan emberekről, akik készek
a Krisztussal való találkozásra második eljövetelekor, és
hazamennek Vele, hogy a mennyei városban együtt
legyenek az örökkévalóságon át.
150

151

(Szöveg: Jelenések 14:12)"
Isten azt mondja róluk:"
“Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik
megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!”"
Jelenések 14:12.
(Szöveg: Jelenések:14:14)"
A 14. versben Isten azt mondja, "
“És látám, és ímé vala egy fehér felhő; és a felhőn üle
valaki, hasonló az embernek Fiához,

152

a fején arany korona, és a kezében éles sarló.”"
Ez a kép az Urat jelképezi, amint a földre jön, hogy
learassa azt.
22
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A Jánosnak adott nagy próféciában, amiben Jézus az
egyháztörténelmet írja le, Isten egyházának földön levő
hűséges maradékát a következőképpen jellemzi:
154

(Szöveg:Jelenések 12:17)"
“Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne,
hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal,

az Isten parancsolatainak megőrzőivel, "
és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.”"
Jelenések 12:17.
156

Biblia utolsó könyvében egyértelműen ez olvasható!

157

158

159

Isten gyermekei annyira szeretik Teremtőjüket, hogy
készek mindent megtenni, amit csak kér vagy megkíván
tőlük. "
Szeretnék szeretetüket azáltal is kifejezni, hogy akaratát
teljesítik. "
Elismerik, hogy Isten akarata törvényeiben került
megfogalmazásra. "
Engedelmességgel közelednek Ahhoz, aki olyan sokat
tett értük, hogy megmentse őket bűneikből. "
Jézus kitárt karral hív: “Jöjj!”"
Még mindig hív bennünket!"
Erőt akar adni nekünk, hogy Neki éljünk.
(Szöveg: Jelenések 22:17)"
Le akarja mosni bűneinket. "
Kérő szava még ma is hangzik, “...És a ki szomjúhozik,
jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét
ingyen.”Jelenések 22:17.

23
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Egy lelkész egy nagyváros külterületén levő otthonba
látogatott el. A háziasszony udvarias, de határozott volt:
“Nem érdekel sem a Biblia, se a kereszténység – nem
vagyok kíváncsi rá.” mondta, “de ha visszatér egy este,
itthon találja majd a férjemet, aki nagyon szívesen
tanulna többet ezekről a dolgokról. Szeretném, hogy
visszajöjjön és találkozzon vele.”"
A lelkész visszatért egy szombat este. Mivel ezen a
napon nem dolgoztak, a férj szokásához híven egy
szállodában szerencsejátékot játszott a barátaival.
Beszédes kedvében volt, de ezt az a szer okozta, ami
általában arra készteti az embereket, hogy sokat
beszéljenek, de keveset mondjanak. "
“Van Bibliám,” mondta. “Meg kell néznie a Bibliámat.
Az édesanyám egy tokba tette, amikor megnősültem és
eljöttem otthonról. Hol a Bibliám drágám? “ Hosszú
keresés eredményeként csak egy imakönyvet találtak, a
Bibliát nem lelték sehol.
Azonban nem az alkohol volt az egyetlen baja. A
szerencsejáték ugyanolyan romboló hatással volt rá és
erősen dohányzott is. Ezek, és még más szokásai,
növelték a felesége és közte kialakult távolságot. Az
asszony már összecsomagolta mindenét, készen arra,
hogy elhagyja otthonát."
Azt tervezték, hogy különköltöznek. A dolgok nem
álltak jól."
Azonban a férfi szívében ott volt egy valami jobb után
való erős vágyakozás. Még az erős italozás sem tudta
kiűzni ezt. A prédikátor újabb időpontot beszélt meg
vele hétfő estére és attól az alkalomtól hetenkénti
bibliatanulmányozás vette kezdetét.
Ahogy Isten szavának témakörei hétről hétre sorra
kerültek, a kereszt vonzereje elkezdett működni. Szent
Lelke által Krisztus egy újabb szükséget szenvedő
otthonba költözött be."
Csodálatos volt az este, amikor a férfi azt mondta: “Egy
kicsit tovább kell maradnia ma este. A feleségem nem
sokára elmegy aludni. Nem lehetne, hogy maga és én
egy kicsit beszéljünk, mint férfi a férfival?”
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Azután őszintén feltárta a lelkész előtt egy élet szomorú
történetét, ami valamikor jól indult. Jó keresztény
otthonba született, de a fiatalság vágyai miatt elhagyta
azt. Egy újabb tékozló került az útra, amelynek
keréknyomai mélyek és egy távoli országba vezetnek."
A gyülekezetet hamar elfeledte, a Bibliát figyelmen
kívül hagyta. Krisztus csak üres káromkodásokban
jelent meg. “Azonban amit tudni szeretnék, lelkész úr,
az az, hogy mit csinált maga velem? Négy hete nem
iszok egy kortyot se és nem játszok. Ez idő óta nem is
káromkodtam vagy emlegettem Isten nevét hiába.”
Azután, amint egy félig szívott cigarettát a kandallóba
pöckölt, így folytatta: “A cigaretta ízetlenné vált. Azt
hiszem, hogy közel állok ahhoz, hogy leszokjak.
Azonban van még egy ennél is nagyobb csoda. A
feleségem kipakolt a bőröndjeiből. Már három hete. Ma
reggel kikísért a kapuig és évek óta először búcsúzóul
megcsókolt. Tényleg! Megdöbbentem, lelkész úr, és
igencsak meglepett amikor rám mosolygott és azt
mondta ‘Tetszik ez az új Jack.’ Szóval mi történik velem?
Biztos vagyok benne, hogy köze van a hétfő esti
bibliatanulmányainkhoz.”
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A prédikátor így szólt: “Én személyesen semmit nem
tettem, de hiszem, hogy a Biblia magyarázattal tud
szolgálni.” Azután fellapozva a 2 Korinthus 5:17-et,
olvasni kezdett: “Azért ha valaki Krisztusban van, új
teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.”
Az “új Jack” maga is elolvasta a bibliaszöveget: “Új
teremtés – új Jack! Ez az! Új Jack! És ha igazán ismert
volna, lelkész úr, pontosan olyan voltam, mint amilyen
ma este vagyok.”"
Igen barátaim, Jézus Krisztus, Isten Fia, és csakis Ő az,
akinek van hatalma férfiakat és nőket megváltoztatni."
Ez a Jézus az Ön életét is meg szeretné változtatni.
Kegyelmet akar adni Önnek és erőt, hogy megtartsa
törvényét. Lehet, hogy gyengének érzi magát, de Jézus
erős. Nem számít mit tett a múltban Jézus megbocsát és
megtisztít. Erejét adja ahhoz, hogy új életet élhessen. Ne
engedje, hogy bármi visszatartsa. Jézus hív. Arra hív,
hogy hazatérjen. Szeretne csendben letérdelni és azt
mondani: “Igen, Uram, jövök!” Boruljon most térdre.
Felejtse el a hallgatóságot. Csak Jézusra gondoljon,
ahogy letérdel. Mondja: “Igen, Uram, jövök. Most
azonnal jövök.” Imádkozzunk.
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Isteni megoldás az ember szükségleteire.

1

2

A kocsis engedelmesen megpattintotta ostorát és a
jármű vad vágtában csattogott végig az utcákon. Az
elcsigázott Huxley nagy megkönnyebbüléssel
helyezkedett el az ülésben egy pillanatra, aztán hirtelen
felpattant. “Hallja, tudja, hogy hová akarok menni?”"
“Nem, nagyságos uram,” válaszolta a kocsis, “De olyan
gyorsan hajtok, ahogy csak tudok.”

4

Ijesztően sok ember él felgyorsult tempóban
napjainkban. Rengeteg minden történik életükben.
Mindig sietnek valahová. A tény azonban az, hogy túl
sokan vannak, akik nem tudják, hova is sietnek.
Fogalmuk sincs arról, hogy életük milyen irányba tart.

5

Pontosan ez az oka, amiért Isten végső felszólítását
intézi az emberekhez a Biblia végén a Jelenések
könyvében. A 14. fejezet 7 versében János apostol a
következő szavakkal szólítja fel a világot Jézus
eljövetele előtt:
(Szöveg: Jel 14:7)"
“... Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert
eljött az ő ítéletének órája;

6

1
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3

Van egy történet Thomas Huxley biológusról, aki
egyszer későn érkezett meg a városba, ahol előadást
kellett tartania. Beugrott egy taxiba, ami abban az
időben egy lóvontatta konflis volt és odakiáltott a
kocsisnak: “Vágtasson teljes sebességgel!”
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7

8

9

10

11

és imádjátok azt, a ki teremtette a mennyet és a földet,
és a tengert és a vizek forrásait.”"
Jel 14:7"
Ha van egy térképünk a városról amelyben lakunk, és
annak alapján próbálunk megtalálni egy helyet, de
rájövünk, hogy a térkép rossz. Mennyivel másképp
viszonyulunk hozzá!
Imádjuk, de kit? Imádni, Őt aki teremtette a mennyet és
a földet. Imádni mindennek Teremtőjét. Isten kér
bennünket, hogy egy kicsit lassítsunk le, és kezdjünk el
gondolkozni azon, merre is tartunk."
Amikor felismerjük azt, hogy Isten teremtményei
vagyunk, kezdjük megérteni miért is vagyunk itt, és
merre tartunk.
A mai kor embere azonban elfelejtette, hogy Isten a
világmindenség, a világunk, mindennek és
mindenkinek az Alkotója."
Egyesek azt mondják, a Bibliában feltétel nélkül
bízhatunk. Mások azt mondják, nem."
Kinek van igaza?
(Videó: 6 mp) Ma milliók hiszik azt, hogy csak úgy
kifejlődtünk. Évmilliárdok alatt növekedtünk egyetlen
sejtből vízi állatokká, abból szárazföldiekké, majd
emberré."
Úgy gondolják, hogy minden véletlenül történt,
számunkra nehezen érthető módon.
Azonban tudunk-e arról, hogy Isten adott egy jelképet,
ami az Ő teremtő munkájára utal? Adott valamit, ami
hetente emlékeztet bennünket arra, hogy mi, a Földünk,
és az egész világegyetem – az Ő alkotása vagyunk.
Amennyiben a Biblia igaz, örök sorsunk attól függ,
hogy ezt elhisszük és elfogadjuk-e. Amit a Bibliából
elhiszünk, meghatározza azt, amit Istenről gondolunk.
Tulajdonképpen, a heti emlékeztetőt Isten, közvetlenül
a teremtés hetének a végén hagyta ránk."
De majdnem az egész világ elfeledkezett erről az
emlékeztetőről.

12

2
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15

Óriási teleszkópokkal vizsgáljuk az étert, keresve a
világ keletkezésével kapcsolatos kérdéseinkre
vonatkozó magyarázatokat."
Most azonban vegyük kézbe ezt a nagyszerű könyvet – a
Bibliát – más néven Isten szavát. Vizsgáljuk meg, hogy a
tények megerősítik-e annak hitelességét és belé vetett
bizalmunkat vagy pedig kétségbe vonják annak igaz
voltát.
Mire való ez a megfeszített kutatás és a kiadások
tömege?"
Mindennek a célja, hogy választ találjunk legnagyobb
kérdéseinkre."
Egyedül vagyunk-e a világegyetemben? Hogyan
kerültünk ide? Miért vagyunk itt? És hová tartunk?"
Ezek a kérdések a kutatások mozgató rugói. "
Pedig a válaszok a szemeink előtt vannak, csakhogy mi
abban a világban élünk, amelyik elfelejtkezett
eredetéről, származására már nem emlékszik.
Ennek a feledékeny világnak Isten azt mondja,
“Emlékezz, emlékezz, hogy én vagyok az, aki
teremtettelek. És hogy segítsek ebben, adtam neked egy
jelet – egy jelképet!”

16

(Video: 5 mp) A történelemnek abban az időszakában,
amikor az evolúció azt tanítja, hogy a véletlenek
következményeiként vagyunk itt, Isten azt mondja, “
Nem a véletlen alkotott Téged, Én teremtettelek!”
17

3
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14

(Videó: 15 mp) Enélkül az emlékeztető nélkül,
legtöbben elfelejtkeztek arról is , hogy Isten az, aki
teremtette a világot."
Így aztán, korunkban a Holdra küldenek embereket,
hogy a világunk kezdetéről szóló nyomok után
kutassanak.
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18

Lehet, hogy egyesek most azt kérdezik:
“Tulajdonképpen mi az a jel, ami arra emlékeztet
bennünket, hogy Isten a Teremtő?”"
Emlékezünk még arra, amikor arról olvastunk, hogy a
Teremtés egyes napjain mit is alkotott Isten?!

19

(Szöveg: Zsolt 33:8,9)"
A teremtés döbbenetes esemény volt! Hogyan alkotott
Isten? És valóban olyan gyorsan teremtett? A Biblia
megadja a választ: “Féljen az Úrtól mind az egész föld,
rettegjen tőle minden földi lakó.”
Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.” "
Zsolt 33:8, 9

20

21

Mi aligha értjük hogyan, de Isten képes volt pusztán a
kimondott szava által életre kelteni dolgokat. Isten
kimondott vagy Bibliában leírt szavában teremtő és
alkotó hatalom van."
Ennek megértéséhez azonban előbb el kell fogadnunk,
hogy Isten azért adta számunkra ezt a Könyvet, hogy
ezáltal közölhesse velünk akaratát.
(Szöveg: I. Móz 2:1)"
“És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden
serege.”"
I. Móz 2:1

22

A Teremtő hat nap alatt hozta létre a világot
felöltöztetve azt bokrokkal, fákkal, virágokkal és
patakokkal.
23

Napsugarat és dicsőséges napnyugtát hozott létre,
éjszakára pedig egy nagyszerű holdat, hogy
csodálhassuk .
24

4
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25

A legnagyszerűbb azonban a teremtésben az, hogy két
tökéletes embert is alkotott. Micsoda tisztesség!
Magának az alkotónak a képmására teremtettek. Isten
megalkotta őket, hogy uralkodjanak a földön és
mindenen, ami azon van!
(Szöveg : I. Móz 1:27)"
“Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten
képére teremté őt.”"
I. Móz 1:27

26

27

(Szöveg: 1. Móz 2:2-4)"
“ Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját,
a melyet alkotott vala,
28

megszűnék a hetedik napon minden munkájától, a
melyet alkotott vala.

29

És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt;
mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától,
melyet teremtve szerzett vala Isten.
30

Ez az égnek és a földnek eredete, amikor teremtettek.”"
I. Móz 2:2-4

31

Egyedül Isten tehet valamit szentté, és a Biblia azt
mondja , hogy Isten megszentelte a hetedik napot.

32

5
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Isten azonban még nem végzett!"
Volt még egy dolog, amit meg akart tenni."
Figyeljük meg amit a Biblia mond, mi történt a
következő napon, a teremtés hetedik napján:
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Valaminek a megszentelése egy szent célra való
elkülönítést jelent. Isten elkülönítette a szombatot a
többi naptól."
El lett különítve, mint szent dolog, teljes mértékben
Istennek lett szánva."
Egyesek bizonyára csodálkoznak, hogy miért van
különbség az egyes napok között? Nem mindegy, hogy
melyik napot tartjuk meg?"
Lehet, hogy a következő illusztráció segíteni fog a válasz
megtalálásában.
Egy esküvő alkalmával egy hölgy odaszenteli magát,
vagy elkülöníti magát egy férfi számára. Tegyük fel,
hogy ez az ön esküvője."
Nagyon izgatott. Már egy ideje csak ezt a napot várja.

34

35

36

37

6

Tegyük fel azt is, hogy leendőbelijének van hat
lánytestvére. Az esküvő alkalmával egy hölgy külön
egységet hoz létre egy férfival. Ő el van különítve. Ettől
kezdve ő már nem egy a hét közül."
Ő a megszentelt. A házasság kötelékében a férjének
odaszentelt.
Mi történne, ha az esküvő után a felesége lánytestvérei
közül az egyik azt mondaná, "
“ Mi különbség van? A hét lány közül bármelyik
éppen ugyanolyan jó mint a másik.”"
Mit mondana? Van különbség köztük?
Ön mit gondol hölgyem, jelent ez valamit a
mennyasszony számára?"
Természetesen igen!"
Férjként ön azt mondaná, “A mennyasszonyom nekem
lett kiválasztva, megszentelve, elkülönítve, és
odaszánva!”"
Így adta Isten is a parancsot, egy közönséges nap 24
óráját – a hetedik napét – amit kiválasztott,
megszentelt, elkülönített és magának szánt."
A szombat egy magáldott és megszentelt nap."
A Biblia alapján, ez nem lehet bármelyik nap, hanem
csak a hetedik.
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(Szöveg: Mk 2:27, 28)"
Krisztus itt a következőt mondja: “ A szombat lőn az
emberért, nem az ember a szombatért.
38

Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura.”"
Mk 2:27,28

39

41

42

Isten kérte az embert, hogy emlékezzen meg erről,
amikor saját ujjaival írta meg a törvényt."
A negyedik parancsolat Isten szent törvényének
közepén van. "
Isten azt mondta az emberiségnek, hogy
“megemlékezz”-en erről a napról, mert hat nap alatt
teremtette a földet, a tengert és a vizek forrásait.
Ha a szombatot, a teremtés emlékünnepeként mindig
megtartották volna, ma nem lennének evolúcióban
hivők, hitetlenek, vagy kételkedők."
Emlékeztetve lettek volna hétről-hétre a Teremtőhöz
fűződő eredetükre és kapcsolatukra!"
Ahogy a bűn elhatalmosodott a földön, az ember
elfelejtette honnan is jött, miért van itt és hová tart."
Amikor ez történt, azt is elfelejtette, hogy hogyan kell
élnie.

7
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Isten adta számunkra a szombatot azzal a céllal, hogy
időt fordítsunk az emlékezésre és felismerjük, hogy
nem a véletlen szülöttei vagyunk. Isten az embert és
minden mást ebben a gyönyörű világban hat nap alatt
teremtette!"
Ezt egy szent napnak szánta, amikor az ember és
Alkotója megújíthatják szeretetközösségüket. Az ember
minden héten megemlékezett arról, hogy hat nap alatt
teremtette Isten az eget és a földet, a hetediken pedig
megnyugodott.
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(videó: 10 mp)"
Mózes idejében, Izráel népe majdnem elfelejtkezett
Istenéről."
Elmerültek emberkészítette bálványok imádásában!
43

44

45

(Videó: 7 mp) Isten csodálatosan megszabadította őket
ellenségeik kezéből, és a pusztaságon keresztül
végigvezette őket az “Ígéret Földjére.”"
A pusztaságban, két dologgal szemléltette Isten a
szombat lényegét. Ezzel szerette volna nekik
megmutatni, hogy mit is szeretne hogy tegyenek a
hetedik napon, a szombaton, amelyet értük hozott létre
a világtörténelem első hetében.
(Videó:10 mp) Legelőször, Isten emlékeztette őket, hogy
törődött velük, és hogy kivezette őket Egyiptomból."
Nem tudtak elég élelmet magukkal hordani."
Hamarosan zúgolódtak mert kifogytak belőle."
Nem úgy tűnt, hogy értékelik Isten feléjük mutatott
kedvességét és csodatetteit, de a szerető Isten mégis
gondoskodott ételről számukra!
(Szöveg: II. Móz 16:4,5)"
“ És monda az Úr Mózesnek: Ímé én esőképen bocsátok
néktek kenyeret az égből;

46

menjen ki azért a nép és szedjen naponként arra a napra
valót,

47

hogy megkísértsem: akar-é az én törvényem szerint
járni, vagy nem?”"
II. Móz 16:4 "
Az itt említett “kenyér” köznyelven szólva “manna.”
48

“ A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy mikor
elkészítik a mit bevisznek,

8

49
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az kétannyi lesz, mint a mennyit naponként
szedegettek.” "
II. Móz 16:5
50

(Szöveg: II. Móz 16:6)"
“És monda Mózes és Áron Izráel minden fiainak:

51
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Estve megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket
Egyiptom földéről;”"
II. Móz 16:6
52

53

(Videó:16mp) "
A manna éjszaka hullott, amikor leszállt a harmat.
Reggel, miután a harmat felszáradt manna borította a
földet."
Az emberek kimentek és a kora reggeli órákban
összegyűjtötték, aztán a megmaradt manna délre
eltűnt."
De várjunk csak – figyeljük meg mi történt a hetedik
napon:
(Szöveg: II. Móz 16:21,22)"
“ Szedék pedig azt reggelenként, kiki a mennyit
megehetik vala,

54

mert ha a nap felmelegedett, elolvad vala.

55

A hatodik napon pedig két annyi kenyeret szednek vala,
két ómerrel egyre-egyre.

56
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Eljövének pedig a gyülekezet fejedelmei mindnyájan és
tudtára adták azt Mózesnek.

57

(Szöveg: Mózes II. könyve 26:23)"
“Ő pedig monda nékik: Ez az, a mit az Úr mondott: A
holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat;
58

a mit sütni akartok, süssétek meg, és a mit főzni akartok,
főzzétek meg; a mi pedig megmarad, azt mind tegyétek
el magatoknak reggelre.”"
Mózes II. könyve 16:21-23
59

(Szöveg: Mózes II. könyve 16:25,26)"
A hetedik napot illetően: “ És monda Mózes: Ma
egyétek azt meg, mert ma az Úrnak szombatja van; ma
nem találjátok azt a mezőn.
60

Hat napon szedjétek azt, de a hetedik napon szombat
van, akkor nem lesz.”"
25, 26. versek
61

A nép többsége Isten parancsa szerint cselekedett, de
néhányan szombaton is kimentek mannát szedni.
Figyeljük meg, hogy Isten mit mondott erre!
62

(Szöveg: Mózes II. könyve 16:28-30)"
“És monda az Úr Mózesnek: Meddig nem akarjátok
megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet?
63

Lássátok meg! az Úr adta néktek a szombatot; azért ád ő
néktek hatodnapon két napra való kenyeret.

64
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Maradjatok veszteg, kiki a maga helyén; senki se
menjen ki az ő helyéből a hetedik napon.”

65

És nyugoszik vala a nép a hetedik napon.”"
Mózes II. könyve 16.28-30

66

67

A kivonulás történetének harmadik hónapjában Isten a
Sinai hegyhez vitte népét, majd ott megjelent
Mózesnek és átadott neki egy üzenetet , amit szeretett
volna , hogy megosszon népével:
68

(Szöveg:Mózes II. könyve 19:5,6)"
“Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és
megtartjátok az én szövetségemet,
69

úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim;
mert enyim az egész föld.

70

És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép.

71

Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel
fiainak.”"
Mózes II. könyve 19:5,6
72
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A szombat a teremtéskor lett intézményesítve, és Isten
népe megtartotta mielőtt még a Sinai- hegyhez mentek,
ahol Isten a Tízparancsolatot adta nekik.
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73

Isten a legkegyelmesebb ajánlatát tette meg népe
számára."
Ha engedelmeskednek törvényének és
parancsolatainak, különleges néppé és szent nemzetté
válhatnak!"
Az egyik parancsolatot azért adta, hogy bizonyossá
tegye, népe soha nem fogja elfelejteni Teremtőjéhez
fűződő kapcsolatát. Gyakorlatilag ugyanúgy a
“Megemlékezzél” szóval kezdődik.
(Szöveg: Mózes II. könyve 20:8-11): “Megemlékezzél a
szombatnapról, hogy megszenteljed azt."
Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden
dolgodat,

74

De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja:
semmi dolgot se tégy azon

75

se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se
szolgálóleányod,

76

se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van;"
Mert hat napon teremté az Úr

77

az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban
van, a hetedik napon pedig megnyugovék.

78

Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé
azt.” Mózes II. könyve 20:8-11

79
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80

A szombat a tízparancsolat közepén, a szívében
található."
A szombat napja a teremtés emlékünnepe."
A szombat egyidős a világgal!"
Isten sok áldást ígér népének, ha engedelmeskedik neki,
és megemlékezik a teremtés emlékünnepéről.
(Szöveg: Ésaiás 58:13,14)"
“Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd
kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot
gyönyörűségnek hívod,
az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt,
dolgaidat nem tevén,

82

foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván

83

84

Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban;...” Ésaiás 58:13,14"
Ha az ember megemlékezne erről az emlékünnepről,
sok küzdelem, amivel szembesül – elfelejtett Isten,
értelmetlen élet, személyiségzavar – megoldódna."
Nem lennének evolúcióban hivők!
(Videó:8 mp) De szomorú azt mondani, hogy Isten népe
elfelejtette őt az ő szent napján imádni,

85

és elkezdte a kövek és vesszők isteneit imádni."
Elfelejtették honnan származnak!

86
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87

A szombat helyes szemléletének voltak újjáéledései a
századok során amint Isten prófétái Istenre, mint
Termtőre hívták fel újra és újra a figyelmet."
Ésaiás hangsúlyozta, hogy Isten soha nem akarta
leszűkíteni a szombatünneplést a zsidó népre.
A szombat intézményesítve volt mielőtt még a zsidó
nemzet egyáltalán létezett volna. Isten ekkora áldást
nem korlátozott csupán egy népcsoportra.

88

(Szöveg: Ésaiás 56:6,7)"
Isten mindenkit, mindenhol hív, hogy emlékezzen és
tartsa meg a szombatot vele együtt. "
“ Mindenki, aki megőrzi a szombatot...
89

Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvídámítom
őket imádságom házában;

90

... mert házam imádság házának hivatik minden népek
számára!"
Ésaiás 56:6,7
91

Sehol sem találjuk a Bibliában a hetedik napot a
“zsidók szombatja”-ként."
Jézus világossá tette, hogy ez a nap az egész
emberiségnek adatott, amikor azt mondta,
92

(Szöveg: Márk 2:27)"
“...A szombat lőn az emberért, nem az ember a
szombatért.”"
Márk 2:27
93

(Szöveg: II. Móz 20:10)"
És Isten így szólt: “...a hetedik nap az Úrnak a te
Istenednek szombatja...” II.Móz 20:10
14
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(Szöveg: Mt 12:8)"
Jézus azt is mondta, hogy “Mert a szombatnak is Ura az
embernek Fia.” (Mt 12:8), mert Ő teremtette azt.
95

96

(Szöveg: Jel 1:10)"
Ez az amiért János, a Jelenések könyve írója “...az Úrnak
napjának...” nevezte a szombatot. Jel 1:10"
A szombat több, mint a Teremtő és a teremtés emléke.
Ez egy jel Isten és ember között.

97

98

hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek.”
Ez 20:20."
Az aki a teremtés hetében megszentelte a szombatot,
ugyanaz a személy, aki a bűnös embereket megszenteli."
Teremtőnk egyúttal Megváltónk is!
(Szöveg: Ez 20:12)"
“És adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül
köztem és ő közöttök;

99

hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő
megszentelőjök.” Ez 20:12

100

(Videó: 12 mp) A szombat azelőtt lett megalapítva
mielőtt a bűn megjelent a Földön és majd azután is
ünnepelik, hogy a bűnt Isten örökre száműzi.
101
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(Szöveg: Ez 20:20)"
“az én szombatimat megszenteljétek, hogy legyenek
jegyül én köztem és tiköztetek,
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(Szöveg: És 66:22, 23)"
“Mert mint az új egek és az új föld, a melyeket én
teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr,
102

azonképen megáll a ti magvatok és nevetek;

103

És lesz, hogy hónapról-hónapra és szombatrólszombatra

104

eljő minden test engem imádni, szól az Úr.” És 66:22, 23.

105

106

(Videó: 6 mp) Isten népe az örökkévalóságon át fogja
ünnepelni a szombatot dicsőítve Istent, mint Teremtőt és
Megváltót."
Ha a szombat már a bűn Földön való megjelenése előtt
is ünnep volt és az újjáteremtett Földön is az lesz, akkor
nem az az ésszerű, hogy Isten gyermekei most is
megünnepeljék?
Ha kérdésünk van Istennel és a szombattal
kapcsolatosan, akkor megnézhetjük, hogy hogyan
kezelte Jézus ezt a kérdéskört.

107

Lukács elmondja nekünk, hogy mit csinált Jézus
szombaton:

108
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(Szöveg: Lk 4:16)"
“És méne Názáretbe, a hol felneveltetett:

109

és beméne, szokása szerint, szombatnapon a
zsinagógába, és felálla olvasni.” Lk 4:16."
A Biblia azt mondja, hogy ez volt Jézus szokása!
110

111

a hét hetedik napja (szombat).” Webster’s New World
Szótár, második kiadás.

112

(Videó: 9 mp) Ha a napot az Ádám és Mózes között eltelt
időben megváltoztatták vagy elfelejtették volna, Isten
orvosolta volna ezt, amikor megírta a Tízparancsolatot a
Sínai hegyen.
113

(Videó: 11 mp) Ha a nap eltűnt volna a Mózes és Jézus
között eltelt időben, Krisztus minden bizonnyal
helyesbítette volna a feljegyzéseket.
114

(Videó: 9 mp) Ha a nap megváltozott volna a
tanítványok élete alatt, bizonyára írtak volna erről.

115

(Videó: 9 mp) És persze a zsidók, akik pontos történeti
feljegyzéseket vezetnek, még mindig a hetedik napot
ünneplik, vagyis a szombatot.
116
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A Webster szótár a következőket írja:
“sabbath(szombat):
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117

(Videó: 19 mp) A nyugalom napját sohasem
kérdőjelezték meg Jézus földi élete során. Egyedül
abban támadt vita, hogy hogyan ünnepelte meg. A
rabbik eltorzították a szombat szemléletét nehéz és
megterhelő szabályok felállításával. Jézus megkísérelte
eltávolítani az emberalkotta elvárásokat és bemutatni a
szombatünneplés igazi jelentőségét.
Amikor szombatrontással vádolták meg Jézust, mert
embereket gyógyított meg ezen a napon, Ő így válaszolt:

118

(Szöveg: Mt 12:12)"
“...Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni.” Mt 12:12

119

120

121

(Videó: 18 mp) A Biblia azt mondja, hogy Jézus
gyógyított és szolgált."
A szombat arra szolgál, hogy teljessé tegyen bennünket
megszabadítva a bűntudattól, az előítéletektől és
önzéstől és békét adjon az értelmünknek. Arra szolgál,
hogy helyreállítsa az istenképűségünket és
visszairányítson Teremtőnkhöz!"
Ezt a munkát jött Jézus elvégezni és ez volt az, amit a
tanítványok is végeztek, miután eltávozott közülük.
(Videó: 11 mp) A szombat igazi jelentését mutatták be
Jézus követői az Ő halálakor."
A válságban Jézus barátai Isten parancsa szerint
pihentek meg, s a szombat utáni órákra hagyták Jézus
testének bebalzsamozását.
(Szöveg: Lk 23:54-56)"
“És az a nap péntek vala, és szombat virrada rá.

122
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Az őt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából
jöttek, megnézék a sírt, és hogy miképen helyeztetett el
az ő teste.
123

Visszatérvén pedig, készítének fűszerszámokat és
keneteket.” Lk 23:54-56.

124

(Szöveg: Lk 24:1)"
“A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz
menének, vivén az elkészített fűszerszámokat...” Lk 24:1
126

Vegyük újra szemügyre annak az emlékezetes három
napnak az eseményeit.

127

1. Péntek: Jézus meghalt, az asszonyok előkészítették a
fűszereket és olajokat.

128

2. Szombat (nyugalom nap): Jézus a sírban pihent,
követői is megpihentek.

129
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125

(Videó: 8 mp) A szombatot megelőző napon Jézusba
vetett reményük összetört. Szemtanúi voltak kegyetlen
kereszthalálának. Álmaik és reményeik egy sír
sötétjében feküdtek."
Szerették volna bebalzsamozni Jézus holttestét.
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3. Vasárnap (a hét első napja): Jézus feltámadt a halálból!
Az asszonyok elmentek bebalzsamozni Jézust."
Nem lehet kétség afelől, hogy melyik nap volt a
nyugalom napja Jézus halálakor.
130

(Szöveg: János 19:30)"
Jézus a felkészülés napján a kereszten függve
felkiáltott: “...Elvégeztetett!...” János 19:30
131

Krisztus elvégezte a megváltás munkáját. Szombaton a
sírban nyugodott,

132

133

(Videó: 6 mp) vasárnap, a hét első napján pedig
feltámadt."
Jézus még halálában is megtartotta a szombatot. A
sírboltban pihent ezen a napon. Amint megállunk a
kereszt mellett, az az érzésünk támad, hogy nem
mindegy melyik napról van szó!"
Ha a nyugalom napját meghamisítják,az olyan, mintha a
Teremtést, a Sínainál történteket és a Kálváriát magát
hamisítanánk meg!
Igenis számít, hogy a hét nap közül melyiket
ünnepeljük meg. George Vandeman keresztény szerző
írta:

134

“Milyen hatással van ránk látva az Ő követőit, amint
elutasítják a megszentelt órák munkával való
megszentségtelenítését, mégha szeretetből fakadó
munkáról van is szó?
135

Hogyan hat ránk, amikor látjuk magát Jézust a kereszten
meghalni azért, mert a törvény még az Ő élete
megóvásáért sem szeghető meg?
136
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Hogyan állhatunk a Kálvária lángoló fényénél és
mondhatjuk, hogy nem számít?”"
A megemlékezés napja, 40. oldal
137

A Teremtő azt mondta : “Emlékezz”, mégis hányan
elfelejtik! De Isten szándéka nem ez volt. Jézus azt várta
el, hogy a keresztények minden időben megtartsák a
szombatot.
138

139

(Videó: 6 mp) Jézus arra számított, hogy i.sz. 70-ben,
amikor Jeruzsálemet lerombolták, a keresztények még
mindig meg fogják tartani a szombatot!
140

(Szöveg: Apcsel 17:1, 2)"
“...Thessalonikába érkeztek, a hol volt a zsidóknak
zsinagógájok.
141

142

Pál pedig, a mint szokása vala, beméne hozzájok, és
három szombaton át vetekedék velök az írásokból.”
Apcsel 17:1, 2."
Egy másik szombaton, amikor Pál prédikált, néhány
pogány ember jött hozzá egy kéréssel:
(Szöveg: Apcsel 13:42, 44)"
“...kérék a pogányok, hogy a következő szombaton
prédikálják nékik ezen beszédeket.

143

A következő szombaton aztán majdnem az egész város
egybegyűle az Isten ígéjének hallgatására.” Apcsel 13:42,
44.
144
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(Szöveg: Mt 24:20)"
“Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen,
se szombatnapon.” Mt 24:20.
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Az Apostolok cselekedetei tulajdonképpen 84 Pál által
tartott szombati közösségi alkalmat jegyez fel.

145

A szombat aranyfonálként fut végig Mózes első
könyvétől a Jelenések könyvéig, amely bemutatja
azokat, akik felkészültek a Jézussal való találkozásra, az
Ő második eljövetelekor!
146

(Szöveg: Jel 14:12)"
“Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik
megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” Jel
14:12
147

148

(Szöveg: János 14:15)"
Jézus azt mondta: “Ha engem szerettek, az én
parancsolataimat megtartsátok” (János 14:15) és a
parancsolatok egyike így szól, hogy “megemlékezzél a
szombatnapról”
Ha Istent Teremtőnkként imádjuk minden hét hetedik
napján, szombaton, akkor soha nem felejthetjük el
honnan jöttünk vagy, hogy ki teremtett bennünket és a
körülöttünk élő világot.

149

Ha hetenként megtartjuk a szombatot, soha nem kell
majd azon tűnődnünk kik is vagyunk – Isten, a
világegyetem Királyának fiai és leányai!
150

Soha nem kell azon tűnődnünk hogy kerültünk ide –
azért vagyunk itt, mert Isten akarta, hogy itt legyünk,
mert az Ő alkotása vagyunk.
151
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Ugyanaz a Jézus, aki emlékezésre szólít, ma este kitárja
Ön felé kezeit – a kezeket, amelyeket egyszer a bűneiért
szegeztek át a Kálvárián – és gyengéden szólít: “Kövess
engem”.
152

153

Barátom, a szombat nem egyszerűen arról szól, hogy
melyik napot ünnepeljük meg. Ez Jézus követését
jelenti, minden tekintetben. Ez azt jelenti, hogy Ádám
és Éva mellett állunk, amint az Édenben ünneplik az
első szombatot."
Ez azt jelenti, hogy Mózessel együtt engedelmeskedünk
Isten parancsának: “Megemlékezzél a szombatnapról,
hogy megszenteljed azt.”"
Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a napot ünnepeljük meg,
mint Ésaiás, Jeremiás, Dániel és az Ószövetség összes
hithőse."
Ez azt jelenti, hogy Istent, mint Teremtőt dicsőítjük
minden szombaton mindannyian Péterrel, Jakabbal és
Jánossal együtt."
Ez azt jelenti, hogy Isten végidei népének tagjai
vagyunk, akik a Jelenések könyve szerint megtartják a
parancsolatokat."
Szeretné azt mondani: “Igen, Jézus, melletted állok.
Téged teszlek az első helyre. Követlek téged végig az
úton.”"
Ha ez a vágya, emelje fel a kezét, amíg imádkozunk.
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154

Követi a Teremtőjét?"
Engedelmeskedik-e parancsának, hogy megemlékezzen
a szombatnapról, amelyet az Ön számára készített?"
Kész-e Őt imádni minden héten mostantól fogva,
amikor a hetedik nap, a szombat elérkezik?"
Követi-e Jézus és az apostolok példáját az Alkotó
hetednapi, szombati imádatában?

12 – A tömegeket félrevezető mítosz
Bennünket is megtéveszt?

1

3

Lehetséges, hogy egy vallási mítosz is belopódzott a
keresztény egyházba? Lehetséges, hogy ez a dolog,
amivel foglalkozunk, sokkal fajsúlyosabb, mint a hatvagy nyolclábú pók kérdése? "
Sokmillió ember ünnepli meg a hét első napját abban a
hiszemben, hogy az a bibliai nyugalomnap. Legutóbbi
előadásunkon felfedeztük, hogy a hét hetedik napja a
szombat Isten valódi nyugalomnapja. Ahogy a
tankönyvek 2000 éven át tanították tévesen azt, hogy a
póknak hat lába van, ugyanúgy milliók fogadták el
tévesen a nyugalomnappal kapcsolatos mítoszt is. "
Ön bizonyára azért jár erre a bibliai előadássorozatra,
mert szíve vágyik az igazság után. Szeretné tudni,
valójában mit mond Isten Igéje. Nem érdekli mindaz,
amit a vallási vezetők tanítanak. Azt szeretné tudni,
amit Isten mond. Tekintsük át, mit fedeztünk fel
legutóbbi előadásunkon!

1
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A mítoszokat könnyen igazságként fogadjuk el, ha
sokáig hirdetik azokat. Vegyük példaként a pók esetét.
Kr.e. 350 körül a nagy görög filozófus, Arisztotelész
hatlábú élőlényként írta le a pókot. "
Az ezt követő húsz évszázadban mindenki abban a
hitben élt, hogy a póknak hat lába van. Senki sem
vesződött azzal, hogy megszámolja. Hiszen ki merte
volna megkérdőjelezni a nagy Arisztotelészt? "
De jött Lamarck, a kiváló biológus és természettudós. Ő
gondosan megszámolta a pók lábait. És vajon hányat
számolt meg? Pontosan nyolcat!"
A mítosz, ami évszázadokon át tartotta magát, most
megdőlt, mert Lamarck vette a fáradságot, hogy
megszámolja a pók lábait.
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4

(Videó: 8 mp.) Megtudtuk azt, hogy Isten adott nekünk
minden hétre egy különleges napot, a nyugalom napját,
amikor imádhatjuk Őt, és megemlékezhetünk teremtői
munkájáról. "
Megtudtuk azt, hogy a nyugalom napja nem akármelyik
nap a hét közül, hanem a hét hetedik napja – a szombat. "
Azt is megtanultuk, hogy a szombatot akkor is meg
fogjuk ünnepelni, amikor ez a világ véget ér, és mi
Teremtőnkkel a mennyben leszünk.
De ahogy szétnézünk a világban, azt látjuk, hogy sok
ember – sőt, a legtöbb ember – nem a hetedik napon
imádja Istent.

5

Sokan persze nem is a Biblia Istenét imádják, hanem
más isteneket.

6

7

De azok közül is, akik a Biblia Istenét imádják, a
legtöbben más napokon imádják Őt, s nem azon a
napon, amelyet Ő különített el az Ő szent napjaként. "
Miért van ez így? "
Isten változtatta meg a napot? "
Vagy valaki más tette ezt?"
Miért van az, hogy olyan sokan ünnepelnek más napot,
mint például a vasárnapot Isten napjaként, a hetedik
napi szombat helyett?
Megtanultuk, hogy a Biblia azt mondja nekünk: Isten az
Ő törvényében mindannyiunknak adott egy jelet,
mégpedig egy nagyon különleges jelet:

8

(Szöveg: Ezékiel 20:12, 20)"
És adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül
köztem és ő közöttök;
9

2
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hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő
megszentelőjök.

10

És az én szombatimat megszenteljétek, hogy legyenek
jegyül én köztem és tiköztetek,

hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek."
Ezékiel 10:12, 20.

12

13

14

(Videó: 4 mp.) A Biblia elejétől a végéig bizonyságot
tesz arról a tényről, hogy Isten alapította meg a
nyugalom napját, és ez a nap a hét hetedik napja, a
szombat."
Isten sehol sem jelzi a Bibliában, hogy megváltoztatta
volna az istentisztelet és nyugalom napját, ami jel
közötte, és az Ő népe között.
(Videó: 10 mp.) Tekintsük át egy percre, hogy Isten
Igéjének tanulmányozása során mit találtunk ezekben
az üzenetekben."
Amikor Isten befejezte a Földbolygó és az ember
teremtését, akkor alkotta meg a szombatot,
hogy megemelékezzenek az Ő teremtéséről annak az
első hétnek a hetedik napján, és végig, az egész
történelem során.

15

Amikor Isten kőbe véste törvényét a Sinai hegyen, a
törvény szívébe helyezte a szombat parancsát.

16
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(Videó: 5 mp.) Ez a parancs örökkérvényű, és arra
emlékezteti az embert, hogy élete nem csupán a
véletlenek összjátéka.
17

Isten azért kéri az embert a hetedik nap
megünneplésére, mert hat napon teremtette a földet,

18

Megnyugodott a hetedik napon. "
Isten – Mózesen keresztül – azt mondta népének, hogy
parancsaiból nem szabad sem elvenniük, sem
hozzátenniük.
19

(Szöveg: 5Mózes 4:2)"
Semmit se tegyetek az ígéhez, a melyet én parancsolok
néktek, se el ne vegyetek abból,
20

hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek
parancsolatait, a melyeket én parancsolok néktek."
5Mózes 4:2. Isten azt is mondta nekik,
21

(Szöveg: Zsoltár 89:35)"
“Nem töröm meg az én szövetségemet, és a mi kijött az
én számból, el nem változtatom.”"
Zsoltár 89:34.
22

23

4

Jézus ugyanilyen határozottságot mutatott, amikor
felmagasztalta a Sinai hegyen adott törvényt. A hegyi
beszédben azt mondta az embereknek, hogy nem azért
jött, hogy eltörölje Isten törvényét, hanem, hogy
betöltse!
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24

(Szöveg: Máté 5:17-19)"
Figyeljük meg az Ő szavait: Ne gondoljátok, hogy
jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére.
Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy
betöltsem.
Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld
elmúlik,
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25

a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem
múlik, a míg minden be nem teljesedik.

26

Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb
parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket,

27

28

a mennyeknek országában a legkisebb lészen..."
Máté 5:17-19"
Amikor Isten népének adta a Tízparancsolatot, azt is
világossá tette, hogy egyetlen emberi lénynek sem
szabad módosítani vagy megváltoztatni az Ő szent
ajkáról elhangzott utasításokat.
Jézus maga is bemutatta saját példája által, hogy Ő
tisztelni akarja azt a napot, amelyet Ő és az Ő Atyja
megszentelt e világ történelmének első hetében.

29

(Szöveg: Lukács 4:16)"
És méne Názáretbe, a hol felneveltetett: és beméne,
szokása szerint,
30
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szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni."
Lukács 4:16

31

Amikor a vallási vezetők a szombat megrontásával
vádolták Jézus tanítványait, Jézus azt mondta, Ő a
szombat Ura.
32

(Szöveg: Márk 2:27-28)"
A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért.

33

Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura."
Márk 2:27-28

34

Jézus nem csak megünnepelte a szombat napját, hanem
arra kérte tanítványait, hogy imádkozzanak azért, hogy
a jövőben is meg tudják tartani az Ő szent napját.
35

(Szöveg: Máté 24:20)"
Máté evangéliuma 24:20 versében találjuk ezt a kérést:
Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen,
se szombatnapon.
36

Itt Jézus arra utalt, amikor követőinek Jeruzsálemből
menekülnie kellett,

37

amikor a rómaiak – Kr. u. 70-ben – lerombolják a várost.

38
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Jézus azt várta, hogy követői az Ő kereszthalála után is a
szombatot fogják ünnepelni.

39

41
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40

Az ortodox zsidók a kivonulás óta több mint 3500 éve a
hetedik napot ünneplik. Bárhol vannak is a világban,
még ma is úgy ismerik el a szombatot, a hét hetedik
napját, mint amelyet Isten különített el az imádat
napjaként.
Ha csak a Biblia lenne az egyetlen információs
forrásunk, akkor is meg tudnánk határozni, melyik a
hetedik nap, vagyis a szombat. Ha a keresztre feszítés
beszámolójához lapozunk, Lukács összefoglalja a
hétvége eseményeit. Miután Krisztus meghalt a
kereszten pénteken, a Biblia ezt jegyzi fel:
(Szöveg: Lukács 23:54-56; 24:1)"
És az a nap péntek vala, és szombat virrada rá.

42

Az őt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából
jöttek, megnézék a sírt, és hogy miképen helyeztetett el
az ő teste.
43

Visszatérvén pedig, készítének fűszerszámokat és
keneteket. És szombaton nyugovának a parancsolat
szerint.
44

A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz
menének, vivén az elkészített fűszerszámokat,

45
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és némely más asszonyok is velök."
Lukács 23:54-56; 24:1.

46

A keresztény világ túlnyomó többsége Krisztus
halálának emlékére ünnepli a Nagypénteket. Húsvét
vasárnapját pedig Krisztus feltámadásának emlékére.
47

A Biblia elmondja nekünk, hogy e két nap közötti nap a
szombat “a parancsolat szerint”.

48

49

(Videó: 4 mp.) Bár Lukács sok évvel a golgotai
események után írta ezeket a szavakat, mégis úgy utalt a
vasárnapra, mint “a hétnek első napjára”. És még
mindig “szombat”-nak nevezi a hetedik napot. A bibliai
feljegyzések egyértelműen meghatározzák ezt a két
napot.
Tény, hogy az apostolok sok évvel a kereszt után is a
hetedik napi szombaton tartották istentiszteleteiket, és
prédikáltak.

50

(Szöveg: ApCsel 13:14, 42, 44)"
A Biblia szól arról, hogy amikor Pál és társai
megérkeztek Antiókhiába, ... bemenvén szombatnapon
a zsinagógába; leülének.
51

ApCsel 13:14. Később, Mikor pedig kimentek a zsidók
zsinagógájából,

52
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kérék a pogányok, hogy a következő szombaton
prédikálják nékik ezen beszédeket.

53

55

56

57

(Szöveg: ApCsel 18:4)"
Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és
igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni.
ApCsel 18:4"
Ezekből a bibliai tényekből bárki könnyen beláthatja,
nincs arra bizonyíték, hogy Krisztus vagy a tanítványok
megváltoztatták volna az istentisztelet napját. "
A Bibliában nincs feljegyzés, amely megparancsolná az
ilyenfajta változást!
Az Új Testamentum írói közül egy sem beszélt arról,
hogy bármiféle változás történt volna a szombatnappal
kapcsolatosan!"
Bizonyára vezércikk lett volna a Biblia minden
újszövetségi könyvében, ha egy ilyen változás
bekövetkezett volna!
(Szöveg: Zsoltár 89:35)"
Isten azt mondta: ... a mi kijött az én számból, el nem
változtatom."
Zsoltár 89:35"
Isten nem változtatta meg az Ő törvényét, és senkinek
sincs joga módosítani Isten törvényét!"
A különböző vasárnapünneplő csoportok tudósai
elismerik ezt.
James Gibbons, katolikus bíboros egyszer ezt írta:
“Elolvashatod a Bibliát a Mózes első könyvétől a
Jelenésekig, de nem fogsz egyetlen sort sem találni, ami
hitelesítené a vasárnap megünneplését.

58
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54

A következő szombaton aztán majdnem az egész város
egybegyűle az Isten ígéjének hallgatására. ApCsel 13:42,
44."
Pálnak szokása volt minden szombaton a zsinagógába
menni:
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A Szentírás a szombat vallásos megünneplését írja elő.”"
- Atyáink hite, 111-112. o.

59

Clovis G. Chappel, egy metodista hívő ugyanezt
hangsúlyozza, amikor kijelenti: “Az, hogy a hetedik nap
helyett az elsőt ünnepeljük, nem tényleges parancson
alapul.
60

Hiába kutatjuk a Szentírást olyan parancs után, ami a
hetedik napot az elsőre változtatná.”"
- Az élet tíz törvénye, 61. o.
61

62

Nincs bibliai feljegyzés arról, hogy Krisztus vagy
tanítványai bármilyen más napot tartottak volna meg,
illetve másokat ilyesmire utasítottak volna!"
“Akkor hogyan kezdődött a vasárnapünneplés?” –
tehetik fel a kérdést.
A tudós Szókratésztől, az ötödik századi történésztől
megtudhatjuk: “Szerte a világon szinte minden
gyülekezet szombatonként részesül a szent
szertartásban (az Úrvacsorában),

63

az alexandriai, és a római keresztények azonban valami
ősi hagyomány alapján felhagytak ezzel.”"
- Egyháztörténelem, idézet C. B. Haynes “Szombattól
vasárnapig” c. művéből, a 35. oldalról.
64

Más történészek is feljegyezték, hogy sok más
gyülekezet is megtartotta a hetedik napot a középkor
folyamán. A modernkor keresztényei bőségesen
rendelkeznek ezt igazoló feljegyzésekkel.
65
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Sok egyháztörténész az ünnepnappal kapcsolatos
fokozatos változás kezdetét Kr. u. 70 és 135 közé teszi. E
két dátum jelzi azt a két keserű és véres zsidó felkelést,
amelyet a rómaiak levertek.
66
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67

A rómaiak egyre növekvő gyűlölete a zsidók iránt,
valamint a zsidók és keresztények közötti konfliktus
elősegítette a zsidóellenes irodalom kialakulását, ami
viszont erős zsidóellenes hangulatot váltott ki szerte a
Római Birodalomban. "
A keresztények egyre érzékenyebbek lettek arra, ha a
zsidókkal azonosították őket. "
Mivel a szombatünneplés alapján hajlamosak voltak
őket a zsidókkal azonosítani, ezért sok keresztény
kezdte mérsékelni a szombattartás kötelezettségét.
Komoly bizonyítékok utalnak arra, hogy a
vasárnapünneplést ebben az időben a Húsvét
Vasárnappal együtt vezették be,

68

arra való kísérletként, hogy a római hatóságok előtt
világossá tegyék a kereszténység elkülönülését a
zsidóságtól.” Uo., 237. o.
69

70

71

Ha ezt szem előtt tartjuk, könnyű belátnunk, hogyan
haladtak az élen a Római Birodalom fővárosában élő
keresztények abban, hogy elhatárolódjanak a
szombatünnepléstől. "
A fővárosban éltek, ahol a legerősebb volt a zsidók
iránti ellenérzés!
(Videó: 7 mp.)"
Különösen érhető, hogy távol akarták magukat tartani a
rómaiak által lenézett szombatünnepléstől, ha
figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a római gyülekezet
nagyrészt pogányokból megtért keresztényekből állt.
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(Szöveg: Róma 11:13)"
Érdekes megfigyelni, Pál hogyan szólította meg a római
gyülekezetet: Mert néktek mondom a pogányoknak,...
(Róma 11:13).
72

Ezek a keresztények, akik nemrégen tértek meg
pogányságukból, nem voltak annyira megalapozottak a
szombatünneplésben, mint a zsidó keresztények, akik
mindig is a szombatünneplést gyakorolták.
73

74

75

De miért a vasárnapot választották a hét többi napja
helyett?"
Ez egy jó kérdés!"
A Római Birodalomban élő pogányok már sok éve a
Napot imádták, és a vasárnapot ünnepelték a Nap
napjaként.
A római császárok napistenként mutatták be magukat,
érméikre és épületeikre a Nap jelét pecsételték rá, és
imádatot követeltek alattvalóiktól. "
Egyes teológusok úgy vélik, az egyház előnyt látott
abban, ha megalkuszik a pogánysággal. "
Azzal, hogy néhány pogány szokást átvettek, a
pogányok sokkal gyorsabban tértek át a
kereszténységre, és otthonosabban érezték ott magukat. "
A Birodalomnak is előnyös volt, hogy alattvalóit egy
nagy vallásban egyesíthette.
A vasárnapot évszázadokon át nem szent napként,
hanem csak pihenőnapként ünnepelték. Aztán mindkét
napot szent napként tartották meg.

76

77
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A következőt olvassuk az Apostoli Szabályzatok 23.
fejezetéből: "
“Nem a keresztények voltak az egyetlenek, akik
óvatlanok voltak, és fokozatosan megalkudtak
hitükben.
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Az apostoli egyház első generációja tisztán és erősen
állt, ám a második és harmadik generáció idején
megindult a hanyatlás,
78

és a megalkuvás és hitehagyás bizonyítékát láthatjuk.

Ezt a megalkuvásba való belesodródást hangsúlyozta ki
az első polgári vasárnaptörvény, amit Konstantin római
császár léptetett életbe Kr. u. 321. március 7-én.
80

Bár ekkor még pogány volt, a császár mégis törvénybe
adta: “A Nap tiszteletreméltó napján ez elöljárók, és a
városokban lakó emberek pihenjenek, és minden
műhely zárjon be.
81

82

Vidéken azonban a mezőgazdasággal foglalkozó
emberek szabadon és törvényesen végezhetik tovább
munkájukat.”"
A keresztény egyház története, 1902-es kiad., 3. köt., 380.
o.

83

A folyamatban, hogy a vasárnapünneplést a
kereszténység szerves részévé tegyék, a következő
lépést a római egyház tette meg a Laodiceai Zsinaton. "
Ez hozta meg a vasárnapünnepléssel kapcsolatos első
vallási törvényt.

84

325-ben Szilveszter, Róma püspöke megváltoztatta a
vasárnap nevét, s “az Úr napjának” nevezte."
Historica Ecclesiastica, 739. o."
Egy másik Laodiceai Zsinaton, amelyet 364-ben
tartottak, a következő törvényt hozták:
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A keresztények ne kövessék a zsidókat (a
szombatünneplésben) és ne pihenjenek szombaton, ...
hanem dolgozzanak,
85

de az Úr napját különösen tiszteljék, s mivel
keresztények, ha lehetséges,

86

ne dolgozzanak azon a napon."
- Az egyházi zsinatok története, 2. köt., 316. o.

87

Ennek ellenére a keresztények még a hatodik században
is ünnepelték a szombatot. Ez abból is kitűnik, hogy
Gergely pápa elítélte ezt.
88

89

Az Antikrisztus prófétáinak nyilvánították azokat, akik
azt hirdették, hogy nem szabad munkát végezni a
hetedik napon."
- A vasárnap törvény, idézve C. B. Hynes “Szombattól a
vasárnapig” c. művéből, 43. o.

90

(Videó: 7 mp.) Tartsuk szem előtt, hogy a Biblia nem volt
olyannyira elérhető mindenki számára, mint amilyen
ma. A tantételek szájról szájra terjedtek, míg a laikusok
már alig tudtak különbséget tenni a Szentírás és a
tradíció között.
A legtöbb ember nem is ismerte valójában úgy az
igazságot, ahogy azt Krisztus és tanítványai tanították. "
Évszázadok teltek el,

91
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és elérkezett a protestáns reformáció, amely
megkérdőjelezett sok rítust és tradíciót, amely
helyettesítette Isten Igéjének tanításait.
92

A reformáció jelszava ez volt: “A Biblia, és csakis a
Biblia hitünk egyedüli zsinórmértéke.”

Sokan – mint Husz és Jeromos – máglyahalállal fizettek
a Bibliához való hűségükért.

94

95

A hatodik századot követően a szombat igazsága szinte
teljesen rejtve volt, eltakarták azt évszázadok
hagyományai."
Nagyon kevesen vizsgálódtak, hogy felfedezzék, mit
tanít a Szentírás. "
Elfogadták, amit évszázadokon át továbbadtak
egymásnak a nemzedékek, és sosem kérdőjelezték meg,
hogy vajon az tény, vagy csak kitalált dolog.
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Az emberek néha kérdezés nélkül elfogadnak dolgokat.
Az emberek évszázadokon át abban hittek, hogy a
világegyetem középpontja a Föld. Úgy vélték, a Nap és a
többi bolygó a Föld körül keringenek. "
A szabadgondolkodó Kopernikusz megkérdőjelezte ezt
a mítoszt. Kijelentette: “Az univerzum központja a Nap,
és nem a Föld.” Tudják-e, ki ellenkezett vele
leghangosabban? "
Az egyházi vezetők, a vallás tanítói. Ezt kiáltották:
“Nem változtathatod meg Isten mennyboltját!”"
Természetesen Kopernikusz nem változtatta meg Isten
mennyboltját. Egyszerűen leleplezett egy elavult
tradíciót, aminek nem volt komoly tudományos alapja. "
Kopernikusz az igazságot mondta el. "
Az, hogy valamit hosszú ideig hisznek, még nem teszi
azt igazzá. "
Hogyan változott meg a szombat? Figyeljük meg a
következő lenyűgöző állításokat olyan katolikus
szerzőktől, akik az élen jártak a szombatról vasárnapra
való áttérésben.
“A Katolikus Egyház több mint 1000 évvel azelőtt, hogy
egy protestáns is létezett volna, Istentől kapott
küldetésének jogán

97

változtatta meg a szombatot vasárnapra.”"
- A keresztény szombat, 16. o.

98

A Katolikus katekizmusból ezt olvassuk:

99

Kérdés: Melyik a nyugalomnap?

100
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Válasz: A szombat a nyugalomnap.

101

Kérdés: Miért ünnepeljük a vasárnapot a szombat
helyett ?

Válasz: ......Mert a Katolikus Egyház áthelyezte a
szombat szentségét a vasárnapra."
A változtatás a Laodiceai Zsinaton történt, Kr. u. 336ban.
103

104

105

106

Feltehetik a kérdést: vajon a Katolikus Egyház miért
vezette be ezt a változást saját szabad és nyílt bevallása
szerint is? A válasz – legalábbis részben – abban rejlik,
hogy milyen tekintélyt tulajdonít a Katolikus Egyház a
hagyománynak.
A reformáció kezdetén a protestánsok és katolikusok
közötti egyik fő vitapont a hagyománynak az egyházban
elfoglalt szerepe volt. "
Amikor Luther Márton kijelentette, hogy a Bibliát, és
csakis a Bibliát kell követnünk, a Katolikus Egyház sok
intézményét kérdőjelezte meg, ami kizárólag
hagyományon alapult.
A Trenti Zsinatot tulajdonképpen azért hívták össze,
hogy pontosan eldöntsék, milyen álláspontot foglaljon
el a Katolikus Egyház a hagyománnyal, és annak
Bibliához való viszonyával kapcsolatosan. "
A kérdést végül eldöntötték. Figyeljük meg, hogyan
foglalja össze H. H. Holtzman azt a beszédet, amely a
fordulópontot jelentette:
Végül, 1562. január 18-án, az ülés utolsó szakaszában
minden tétovázás a múlté lett:

107
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108

Reggio érseke olyan beszédet tartott, amelyben nyíltan
kijelentette, hogy a hagyomány a Szentírás felett áll.”"
- Kánon és tradíció, 263. o."
A Biblia nem támogatja azt az elképzelést, hogy a
hagyomány az egyház tantételeinek alapja.
Emlékszünk-e arra a kérdésre, amelyet Jézus tett fel kora
vallási vezetőinek?

109

(Szöveg: Máté 15:3, 9)"
Ezt kérdezte: ...Ti meg miért hágjátok át az Isten
parancsolatját a ti rendeléseitek által?
110

S még hozzáfűzte: Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly
tudományokat tanítanak, a melyek embereknek
parancsolatai."
Máté 15:3, 9.
111

112

Látja a lényeget? "
Vajon Krisztust és a Bibliát, vagy emberi
hagyományokat fog követni?"
Ez nem csupán napok és számok kérdése. Ez valójában
annak kérdése, hogy ki az Ön szívének Ura! "
Ez a valódi kérdés!"
Jézus Krisztus az Ura, vagy valamilyen más szervezet
hagyományai?
Idéztünk már sok megbízható tudóstól és történelmi
munkából. Olvashatunk azonban még néhány
kijelentést napjainkból a szombat megváltoztatásával
kapcsolatban.

113
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114

Egy másik állítás, ami megállásra és gondolkodásra
késztet, a Szent Katalin Katolikus Templom lapjának
1995. május 21-i számából való: “Talán a legbátrabb
dolog, és a legforradalmibb változás az egyházban az
első században történt meg. A szent napot,
a nyugalom napját szombatról vasárnapra változtatták át
... nem a Szentírásban talált utasítások alapján, hanem
annak alapján, hogy az egyház felismerte saját
hatalmát...

116

Ésszerűnek tűnik, hogy azok az emberek, akik úgy
vélik, hogy az egyedüli tekintély a Szentírás, azoknak
hetednapi adventistákká kell válniuk, és
megünnepelniük a szombatot.”
117

Dániel könyve 7. fejezetének próféciájában Isten
kinyilatkoztatta Dánielnek, hogy a Dániel 7:21, 25
verseiben említett “kis szarv”
118

119

(Szöveg: Dániel 7:25)"
...véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt..."
MICSODA PRÓFÉCIA!"
Íme egy világos jövendölés arról, hogy egy korai vallási
hatalom meg fogja kísérelni Isten törvényének
megváltoztatását. A Tízparancsolatban csak egy törvény
van, ami az időről szól: ez a szombat parancsa.
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Figyeljük meg ezt a kijelentést: “A Katolikus Egyház
döntötte el, hogy – a feltámadás tiszteletére – a
keresztények számára a vasárnap legyen az istentisztelet
napja.”"
- Karl Keating, Katolicizmus és Alapszabályzat, 1988. 38.
o.
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120

121

A Római Egyház úgy gondolta, hogy ezt megteszi, de
Isten ugyanaz ma is, mint amikor megteremtette a
mennyet és a földet, és nem változtatta meg, amit az
Édenben alapított. "
A prófécia mindenkit a Teremtő imádatára szólít fel,
mert egyedül Ő fogja megítélni az emberiséget.
Ez a prófécia azért adatott, hogy egy népet hívjon ki,
akik készen lesznek a Jézussal való találkozásra, amikor
Ő visszatér a dicsőség felhőiben."
Az embereket, akik válaszolni fognak e hívásra, és
készen lesznek, így jellemzi a Biblia:
(Szöveg: Jelenések 14:12)"
Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik
megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!"
Jelenések 14:12

122

Azt mondani sem kell, hogy azok, akik – Isten iránti
szeretetüktől indíttatva – rendelkeznek Jézus hitével,
azok megtartják az Ő parancsolatait is.
123

124

Igen, Isten arra kér bennünket, hogy EMLÉKEZZÜNK
MEG róla, mint Teremtőnkről azáltal, hogy megtartjuk
az Ő szent napját. "
Azzal, ha azt tesszük, amit Ő kér, kimutatjuk iránta való
hűségünket. "
Amikor valaki az emberek által elrendelt
nyugalomnapot ünnepli, akkor emberi
hagyományoknak engedelmeskedik. Amikor
felfedezzük Isten akaratát, akkor örömmel követjük azt."
Istennek van valami mondanivalója az emberi
hagyományokkal kapcsolatosan:
(Szöveg: Márk 7:6, 7)"
...Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol
van tőlem.

125
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Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat
tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai."
Márk 7:6, 7.
126

(Szöveg: Márk 7:9)"
És ismét: ...Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek,
azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg."
Márk 7:9.
(Szöveg: Márk 7:6)"
Jézus azt mondta: ...a szívök pedig távol van tőlem."
Amint láthatjuk, ez a szív kérdése. A szeretet kérdése.
128

129

(Szöveg: 1 János 5:3)"
A Biblia mondja: Mert az az Isten szeretete, hogy
megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig
nem nehezek."
1János 5:3.
Jézus, amikor egy napon tanított, azt mondta
hallgatóinak, hogy nem mindenki fog a mennybe jutni."
Azt mondta, hogy a fát gyümölcseiről ismerhetjük meg,
hogy jó, vagy rossz a gyümölcse.

130

(Szöveg: Máté 7:21)"
Akkor így szólt: Nem minden, a ki ezt mondja nékem:
Uram! Uram! megyen be a mennyek országába;
131

hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
Máté 7:21.

132
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133

Ez nagyon világos. Isten úgy tudja meg, kik az Övéi,
hogy megtekinti életük gyümölcseit. Nem azok az Övéi,
akik csak mondják, hogy Istenhez tartoznak, hanem
azok, akik cselekszik is mindazt, amit Ő mond. Az ilyen
embereket fogja örömmel üdvözölni az Ő országában.

134

Ha szereti Istent, akkor engedni fogja, hogy Ő legyen
életének az irányítója, hogy megcselekedhesse akaratát.
Amikor megtartjuk a szombatot, akkor nem csak Isten
számunkra adott parancsát tartjuk meg, de csodálatos
áldások előtt is kitárjuk életünket.

135

136
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Amint minden héten eltöltjük ezt a különleges napot
azzal, hogy Teremtőnkre emlékezünk, és kinyújtjuk
kezünket felé, egyre jobban és jobban megismerjük Őt. "
Életünk annyira zsúfolt a mai időkben. Úgy tűnik,
mindenki rohan. Oly sok a tennivaló, és olyan kevés az
időnk, hogy mindent elvégezzünk!
E rohanás, feszültség, és sietség közepette Isten arra hív,
hogy hetente egy napon vonuljunk el, és pihenjünk
meg."
Arra hív, hogy töltsük vele ezt a napot: imádjuk Őt,
beszélgessünk vele, figyeljünk rá, ahogy szól hozzánk
Igéjén, a Biblián keresztül. "
Micsoda kiváltság, hogy minden héten egy egész napot
tölthetünk azzal, hogy arról a Valakiről
elmélkedhetünk, és azzal a Valakivel beszélgethetünk,
aki teremtett bennünket!
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Barátom, hadd tegyem világossá ezt a kérdést!"
Az egyik oldalon ott az igazság, a másik oldalon a
hagyomány. Az egyik oldalon ott a Biblia, a másik
oldalon az emberi tanítások. Az egyik oldalon ott van
Isten parancsa, a másikon pedig az emberi tantételek.
Az egyik oldalon ott van a szombat, a másik oldalon a
vasárnap. Nem csak az számit hogy melyik nap hanem,
hogy ki az Úr?"
Nem csak az számit, hogy Istennek engedelmeskedjünk
hanem, hogy Jézust kövessük!"
Szeretné ma meghozni a döntést, hogy inkább
odaszánja életét Isten igazságának követésére, és nem
fogadja el tovább az ember alkotta hagyományt?
Miközben imádkozunk, mondja el Jézusnak, hogy
követni fogja Őt!

13 – Mi történik velünk halálunk után?
Mennyország, pokol – vagy semmi?

1

3

4

Vajon lehetséges számunkra, hogy a halállal szemben is
ilyen hihetetlen békességünk legyen? Mi óvhat meg
minket az összeomlástól, amikor a halál lesújt?#
Oly sok megválaszolatlan kérdés van a halállal
kapcsolatosan. Mi történik valójában, amikor valaki
meghal? Menny? Pokol? Vagy semmi? #
Azt tudjuk, mi történik a fizikai testtel, de hol van a
személy, amely benne élt? Amikor meghalnak az
emberek, teljesen megszűnnek létezni, vagy tovább
élnek valahol?
A halál fájdalma oly heves, hogy ilyenkor
kétségbeesetten akarjuk hinni, hogy LENNIE KELL
utána valaminek, hiszen nem lehet, hogy szeretteink
tényleg eltávoztak. Azt gondolhatjuk, hogy ha elég
kitartóan keresünk, találunk valami módszert arra, hogy
továbbra is beszélhessünk velük.

1
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1956-ban a belga Kongó elvetemült polgárháború
örvényébe sodródott. Dr. Paul Carlson kórháza is a
lázadó erők kezére került. Sok kórházi alkalmazottat
megöltek. Sajnos Dr. Carlson is közöttük volt. Amikor
testét megtalálták az eszeveszett támadás után néhány
nappal, kabátjának zsebében egy Újtestamentumot
találtak. Oldalaira az orvos beírta a dátumot. Ez a halála
előtti nap volt, és a férfi egyetlen szót jegyzett fel:
“Békesség.” Békesség a legszörnyűbb körülmények
között. Békesség a halállal szembenézve is. Mi adott Dr.
Paul Carlsonnak ilyen békét?
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5

Bizonyos hangok nagyon együtt érzően biztosítanak
arról, hogy ez mind igaz, és lehetséges. #
Vegyük példának James Van Praagh-ot, akit lelki
közvetítő azaz médiumnak neveznek.#
‘Beszélgetés a mennyel: egy médium üzenete a halál
utáni életről’ című könyve a sikerkönyv-listák tetejére
ugrott, miután bemutatták Larry King talksó-jában
(fecsegés műsorában).
Szívünk a halállal kapcsolatos valódi igazság után kiált,
és szeretnénk, ha békességünk lenne, amikor a sírral
kell szembenéznünk.

6

(Videó: 5 mp.) Istennek van-e valami mondanivalója
ezzel kapcsolatosan? Mond valamit a Biblia arról, hogy
mi lesz velünk, ha meghalunk? A válasz egy együttérző:
IGEN!
7

A válasz Jézus Krisztus feltámadásában keresendő.

8

Miután Jézus meghalt a kereszten, barátai – ahogy a
Biblia írja – “József új sírjába” helyezték testét.

9

10

A római helytartó, Pilátus egy őrt küldött, s katonái
lepecsételték egy római pecséttel a sír száját elzáró
követ.#
Most már senki sem tudta elvinni Jézus testét. Senki,
kivéve az Ő Atyját.
Vasárnap kora reggel, amikor még sötét volt, egy
ragyogó angyal szállt le a mennyből, elhengerítette a sír
száját lezáró követ, és előhívta onnan Jézust.

11

2
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A feltámadt Megváltó hatalmas győztesként lépett elő,
tökéletes és teljes győzelmet aratva a halálon. A katonák
akár a holtak terültek el az angyal dicsőségétől.
12

14

A Róma városa alatti katakombák bemutatják a
különbséget az ősi időkben élt pogányok halála, és a
keresztények halála között. Figyeljük meg azok
sírfeliratait, akik pogányok voltak, és
reménytelenségben haltak meg!
Újra és újra a bánat szavait látjuk a bevésett feliratokon:
“Búcsúzunk örökre “, illetve: “Mindörökre búcsúzunk”. #
Ezután figyeljük meg a keresztények sírjain lévő
feliratokat:

15

“Viszontlátásra, amíg újra találkozunk”, vagy “Jó
éjszakát, míg jön a reggel”. #
Sírjaikon a reménység és bátorság üzenetei láthatók,
amelyek előretekintenek a feltámadás napjára.
16

(Szöveg: Jelenések 1:18)#
És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön
örökké Ámen,
17

és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.#
Jelenések 1:18#
A síron túl nincs valós remény a jövőre nézve, csak ha a
keresztény tudja, mit tartogat számára Isten.
18
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Krisztus feltámadásának története volt a korai
keresztény egyház mozgató ereje, miközben a
rómaiaknak nem volt reménységük a síron túl. Csak azt
tudták, hogy a sír egy mély, sötét gödör, amiből senki
sem remélheti, hogy egyszer ismét élve előjön. A
keresztényeknek azonban olyan üzenetük volt, ami a
legvalódibb reménységről szólt. A sír nem végállomás!
Akik “Krisztusban” haltak meg, azok egy nap újra élni
fognak!

13 – Mi történik velünk halálunk után?
A korinthusiaknak írt első levél 15. fejezete Pál nagy
tanulmánya, amelyet a halálról és a feltámadásról írt.
Egyértelműen állítja, hogy ha nincs feltámadás, akkor a
kereszténynek nincs jövője.
19

(Szöveg: 1 Korinthus 15:16-18)#
Figyeljük meg mit mondott: Mert ha a halottak fel nem
támadnak, a Krisztus sem támadott fel.
20

Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti
hitetek; még bűneitekben vagytok.

21

A kik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát.#
1Korinthus 15:16-18.

22

De annak érdekében, hogy megértsük, miért mondja
ezt, meg kell értenünk, mit tanít a Biblia magáról a
halálról.
23

24

Amikor Isten megteremtette az embert, nem szerepelt
tervében, hogy bárki is meghaljon. Miután Isten
megalkotta Ádámot, végignézett teremtett művén, és a
Biblia azt mondja nekünk az 1Móz 1:32 versében, hogy
minden IGEN jó volt! #
Ádám és Éva bukása előtt nem volt halál, betegség, vagy
bánat a Földbolygón. Talán emlékeznek rá, mit mondott
Isten az embereknek:
(Szöveg: 1 Mózes 2:16-17)#
És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert
minden fájáról bátran egyél.

25
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De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél;

26

mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.#
1Mózes 2:16-17.

A történet következő fejezete nem túl örömteli. A
tragikus történetet a Mózes első könyvének 3. fejezete
jegyzi fel számunkra.
28

29

30

A Gonosz felhasználta a kígyót médiumként, megjelent
Évának, és arra kísértette őt, hogy legyen engedetlen
Istennel szemben, és egyen a tiltott fáról. Amikor Éva
megmagyarázta, hogy Isten azt mondta neki, ne egyen
annak a fának a gyümölcséből, mert különben meghal,
(Szöveg: 1 Mózes 3:4)#
a kígyó azt mondta neki: Bizony nem haltok meg (4.
vers). #
Ez az első hazugság a halálra vonatkozóan, amit a Biblia
feljegyez! #
Éva úgy döntött, hogy hisz az Ördögnek, és evett a jó és
gonosz tudásának fájáról.
Isten kénytelen volt elzárni Ádámot és Évát az Élet
Fájától, mert:

31

(Szöveg: 1 Mózes 3:22-23)#
... Ímé az ember olyanná lett, mint mi közűlünk egy, jót
és gonoszt tudván.
32
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Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszszon
az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen.

33

Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből,

34

hogy mívelje a földet, a melyből vétetett vala. 1Mózes
3:22-23.

35

Az emberiség sorsa a halál lett, mert elzárta magát
Istentől – aki az élet forrása – és az Élet Fájától.

36

(Szöveg: 1 Mózes 3:18-19)#
Isten ekkor azt mondta Ádámnak: ... egyed a mezőnek
fűvét.
37

Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen
visszatérsz a földbe,

38

mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá
leszesz. 1Mózes 3:18-19.

39

Itt találjuk a kulcsot annak megértéséhez, mi a halál, és
Isten mit akar tenni azért, hogy megóvjon bennünket a
tőle való örök elszakadástól.
40
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A Biblia azt mondja, az ember visszatér a porba,
amelyből vétetett.#
Figyeljük meg, hogyan teremtette Isten Ádámot.
41

(Szöveg: 1 Mózes 2:7)#
És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek
porából,

és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az
ember élő lélekké.#
1Mózes 2:7.
43

44

Isten vette a föld elemeit, és megalkotta az ember testét.
Amikor befejezte az ember testének megformázását, az
csak egy élettelen test volt. Ennél többre volt szükség
ahhoz, hogy az ember élőlénnyé legyen. A Biblia azt
mondja itt, hogy Isten az élet leheletét lehelte Ádám
orrába, és az ember élő lélekké lett.
(Videó: 3 mp.) Így tehetünk egyenlőségjelet: Test +
Lehellet = Élő lélek.

45

(Videó: 3 mp.) Vagy a halált így írhatjuk le: Élő személy
– lehellet = élettelen test.

46

47

(Szöveg: Prédikátor 12:7)#
Bölcs Salamon ezt írja a Prédikátor könyvében: és a por
visszatér a földbe, ahonnét jött, az éltető lehelet meg az
Istenhez, aki adta.#
Prédikátor 12:7. (SZIT)
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Ez lényegében ugyanaz, mint amit Jób könyve – a
legkorábban írt bibliai könyvek egyike – ír a halálról.

48

49

(Szöveg: Jób 27:3)#
Hogy mindaddig, a míg az én lelkem én bennem van, és
az Istennek lehellete van az én orromban;...#
Jób 27:3.#
Figyeljük meg, mit mond a Biblia: mindaddig, amíg az
Istennek lehellete van az én orromban;...
Isten ezt lehelte Ádám orrába, amikor megteremtette őt.

50

(Szöveg: Zsolt 146:3-4)#
Vessünk egy pillantást egy másik igére: Ne bízzatok a
fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem menthet!
51

Kimegyen a lelke; visszatér földébe, és aznapon
elvesznek az ő tervei.#
Zsoltár 146:3-4.
52

Dávid király kinyilatkoztatja az igazságot a halálról,
amikor azt mondja, hogy a lélek (vagy élet lehelete)
kimegy a testből, és a test visszatér a földbe. Az ember
meghal.
53

(Szöveg: Prédikátor 9:7-8)#
Ez összecseng azzal, amit Salamon mondott: Mert az
élők tudják, hogy meghalnak; de a halottak semmit nem
tudnak, és azoknak semmi jutalmok nincs többé;
54
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mivelhogy emlékezetök elfelejtetett.

55

Mind szeretetök, mind gyűlöletök, mind gerjedezésök
immár elveszett;...#
Prédikátor 9:5-6.

(Videó: 5 mp.) Semmit sem tud! Semmit! Nem! Semmit!
Ez összecseng azzal, amit a zsoltáros írt, hogy a halottak
nincsenek a mennyben, hogy dicsérjék az Urat. Akkor
hol vannak? – tehetjük fel a kérdést.
57

58

(Szöveg: Zsoltár 115:17)#
Dávid egészen világossá teszi ezt: Nem a meghaltak
dicsérik az Urat, sem nem azok, a kik alászállanak a
csendességbe.#
Zsoltár 115:17
(Szöveg: Jób 14:10, 12, 13)#
De ha a férfi meghal és elterül; ha az ember kimúlik, hol
van ő?...

59

Úgy fekszik le az ember és nem kél fel; az egek
elmúlásáig sem ébrednek,

60

nem költetnek föl az ő álmukból.

61

Vajha engem a holtak országában tartanál; rejtegetnél
engemet addig, a míg elmúlik a te haragod;

62
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határt vetnél nékem, azután megemlékeznél rólam!#
Jób 14:10, 12, 13.

63

Íme ezt mondja Isten az Ő Igéjében, hogy az ember
meghal, lefekszik a sírba, és nem ébred fel a feltámadás
napjáig. Figyeljük meg, hogyan írja ezt le:
64

(Jób 14:14-15)#
Ha meghal az ember, vajjon feltámad-é? Akkor az én
hadakozásom minden idejében reménylenék, míglen
elkövetkeznék az én elváltozásom.
65

Szólítanál és én felelnék néked,...#
Jób 14:14, 15.

66

67

(Szöveg: Jób 17:12)#
Figyeljük meg, mit mond nekünk Jób: Ha reménykedem
is, a sír már az én házam, a sötétségben vetettem az én
ágyamat.#
Jób 17:12.
Figyeljük meg, hogy Jób az alvás kifejezést használta,
amikor a halálról beszélt. Ugyanezt mondják más
bibliai szerzők is.

68

69
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(Szöveg: Zsoltár 13:4)#
Dávid írta: Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem;
világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a
halálra.#
Zsoltár 13:4#
Dávid félt attól, hogy “elalszik a halálra”, mert élni
akart!

13 – Mi történik velünk halálunk után?

70

Isten Igéjének egyik legvigasztalóbb igazsága az, hogy
amikor egy személy meghal, akkor csöndben, az élet
problémáitól nem zavartatva pihen, amíg nem hívja az
Életadó. Ugye nem csoda, hogy a Biblia a halálhoz
hasonlítja az alvást?
Nátán próféta elmondta Dávidnak, mi történik vele, ha
eljön halálának ideje.

72

(Szöveg: 2 Sámuel 7:12)#
Mikor pedig a te napjaid betelnek, ... elaluszol a te
atyáiddal.#
2Sámuel 7:12.
73

74

Jézus maga is alvásnak nevezte a halált. Ugyanezt a
kifejezést használta, barátja, Lázár halálának
jellemzésére. Vessünk egy pillantást arra, hogyan
beszéltek Jézus és közeli barátai a halálról. Volt egy
család Betániában, akiknek otthonát gyakran
meglátogatta Jézus. Lázár, Mária, és Márta otthona volt
ez.
(Szöveg: János 11:5)#
A Biblia mondja: Szereti vala pedig Jézus Márthát és
annak nőtestvérét, és Lázárt.#
János 11:5.

75

Egy nap, amikor Jézus és tanítványai a Jordán folyónál
voltak, három betániai barátja sürgős üzenetet hozott
Neki, hogy Lázár nagyon beteg, ám Jézus még két napig
ott maradt azon a helyen.
76

11

13 – Mi történik velünk halálunk után?

71

(Szöveg: Dániel 12:2)#
Dániel így beszél a halottakról, akik fel fognak támadni:
És sokan azok közül, a kik alusznak a föld porában,
felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig
gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.#
Dániel 12:2.
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(Szöveg: János 11:11, 12, 14, 15)#
Azután Jézus így szólt: ...Lázár, a mi barátunk, elaludt;
de elmegyek, hogy felköltsem őt.
77

A tanítványok megnyugodtak, és azt mondták: “ha
elaludt, meggyógyul.”

78

Ekkor azért nyilván monda nékik Jézus: Lázár megholt.

79

És örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy
higyjetek. De menjünk el ő hozzá!#
János 11:11-15
80

Elmentek Betániába, ahol a család élt. Ahogy közeledtek
a város felé, Márta eléjük szaladt.

81

82

(Szöveg: János 11:21, 23, 24)#
Ahogy találkozott Jézussal, így szólt: Uram, ha itt lettél
volna, nem halt volna meg a testvérem.#
János 11:21#
Kétségtelen, ebben igaza volt! De Jézusnak volt egy
terve.
Így szólt az asszonyhoz: “Feltámad a te testvéred.” Most
figyeljük meg alaposan Márta válaszát:

83
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84

...Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó
napon.#
János 11:23-24.#
Márta biztosította arról Jézust, hogy tudja, meglátja
Lázárt a világ végezetén, a feltámadáskor.
...Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó
napon.

86

(Szöveg: János 11:25)#
Jézus ezután egyszerűen kijelentette: Én vagyok a
feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is,
él.#
János 11:25.
Ahogy Jézus odaért Lázár sírjához, János feljegyzi,

87

(Szöveg: János 11:35)#
hogy Jézus sírt!#
Nem Lázár barátjáért sírt, hiszen tudta, hogy őt
nemsokára feltámasztja.
88

A gyász miatt sírt, amit a családtagok és barátok éreztek,
és mindazokért ejtett könnyeket, akik a korszakokon át
bánatot és gyászt éreztek szeretteik elvesztése miatt.
89

Jézus kérte, hogy

90
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vegyék el a sír száját elzáró követ.

91

92

(Szöveg: János 11:39)#
A kérés miatt aggódva Márta tiltakozott. Uram, immár
szaga van, hiszen negyednapos.#
János 11:39.#
Igen, Jézus négy napig késlekedett a Betániába való
utazással. Ez a késés nem hagyott semmi kétséget afelől,
hogy Lázár halott volt.
De a követ elhengerítették, és Jézus hangosan kiáltott:
“LÁZÁR, JÖJJ KI!”

93

Valaki azt mondta, jól tette Jézus, hogy konkrétan
megnevezte Lázárt, különben a Földön lévő összes sír
megnyílt volna!
94

Micsoda nap lehetett ez a három betániai barát számára!#
Milyen boldogság volt ez számukra! Igen, barátaim,
boldog nap volt ez Betániában,
95

96

de csak egy kis ízelítő volt abból a dicsőségből és
izgalomból, ami azt a napot fogja jellemezni, amikor
Jézus újra eljön, és minden barátjának sírja megnyílik,
akik elfogadták Őt személyes Megváltójuknak, és
felemelkednek, hogy találkozzanak Vele a levegőben!#
Ez az a vigasztaló üzenet, amit Pál apostol megosztott a
korai keresztényekkel:
(Szöveg: 1 Thessalonika 4:13, 16)#
Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban
legyetek azok felől, a kik elaludtak,

97
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98

hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen
reménységök.#
1Thessalonika 4:13#
Pál elmondja nekünk, mit fog tenni Jézus, amikor eljön
másodszor:
Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni
harsonával leszáll az égből:
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99

és feltámadnak először a kik meghaltak volt a
Krisztusban.#
1Thessalonika 4:16.
100

Pál így írja le a Jézus eljövetelekor bekövetkező
eseményeket:

101

(Szöveg: 1 Korinthus 15:51-55)#
Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem
aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
102

Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó
trombitaszóra;

103

mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak
romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.#
1Korinthus 15:51, 52.#
Aztán Pál elmondja, hogyan változunk el:
104

Mert szükség, hogy ez a romlandó test
romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test
halhatatlanságot öltsön magára.
105
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Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba
öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik,

106

akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva:
Elnyeletett a halál diadalra.

107

Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?#
1Korinthus 15:53-55.

108

Jézus elmondta a tanítványoknak, hogy mindenki fel
fog támadni a sírból.

109

(Szöveg: János 5:28-29)#
Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, a melyben
mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják az ő
szavát,
110

És kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására;

111

a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat
feltámadására.#
János 5:28-29.
112

Gondolkozzunk el egy pillanatig: Ha az emberek a
mennybe, vagy a pokolba mentek, miért volna szükség
akár az igazak, akár a gonoszok feltámadására? Miért
jelentette ki Jézus, hogy Ő eljön másodszor is?
113
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114

(Szöveg: Jelenések 22:12)#
És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van,
hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete
lesz. #
Jelenések 22:12.

115

116

Miért jön Ő vissza? Azért, hogy feltámassza azokat, akik
elfogadták a Megváltó értük hozott áldozatát, és együtt
lehessen velük. Jézus azért is jön, hogy üdvözölje
azokat, akik az Ő hűséges követői abban az időben.
Hallgassuk csak ezt a jó hírt!
(Szöveg: 1 Thessalonika 4:17)#
Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk,
elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a
levegőbe;

117

és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.#
1Thessalonika 4:17.

118

Láthattuk, hogy minden megváltottnak – a Jézuséhoz
hasonló – megdicsőült teste lesz, és halhatatlanságot
(örök életet) kapnak, hogy mindenkor az Úrral
legyenek.
119

Valaki felteheti a kérdést: “De mi a helyzet a kereszten
függő tolvajjal?”

120
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Olyan egyszerűnek tűnik az egész!#
Amikor az emberek meghalnak, megnyugszanak
munkáiktól és gondjaiktól, amíg Jézus jön.
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Figyeljük meg, mit tanít a Biblia valójában arról a
tolvajról, és az ígéretről, amelyet Jézus adott neki! #
Jézust két tolvaj közé feszítették keresztre, hogy az Őt
keresztre feszítők a bűnöző elemekkel azonosítsák Őt.
121

122

Márk evangéliuma elmondja, hogy először mindkét
tolvaj gúnyolta Jézust, és azt mondták, ha valóban van
hatalma, akkor szabadítsa meg önmagát és őket is.
Azután az egyik tolvaj Jézushoz fordult, és üdvösségért
kiáltott.
(Szöveg: Lukács 23:42-43)#
Így szólt: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz
a te országodban!

123

És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem
leszel a paradicsomban.#
Lukács 23:42-43.
124

Figyeljük meg újra ezt az ígéretet! Igen, barátom! A mai
napon, most, azonnal önnek is meg lehet ez a
bizonyossága! Mert Krisztusban van a bizonyosság.
125

Bár Krisztus meghalt azon a napon, és a sírban feküdt
vasárnap reggelig, mégis garantálta a sírból való
szabadulást.
126

127
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(Szöveg: Lukács 23:43)#
(Videó: 5mp.) Milyen csodálatos bizonyosság ez a
haldokló tolvajnak! Amikor nem volt remény számára.
Amikor csak sötétséget látott, ami elrémítette lelkét,
Jézus reménységet tudott neki ígérni a síron túl. Jézus
ezt ígérte a tolvajnak abban az órában: “Ma mondom
neked, illetve most mondom neked, velem leszel a
Paradicsomban.”
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Egyesek úgy gondolják, Jézus azt ígérte a tolvajnak,
hogy azonnal a Paradicsomba fog jutni. De Jézus maga
sem ment halála után azonnal a mennybe.
128

A Biblia elmondja nekünk, hogy azon a napon,
pénteken, eltemették őt egy kölcsönkapott sírba.

Vasárnap reggel Jézus megjelent Máriának, és az
asszony imádni akarta Őt, de Ő nem engedte ezt meg,
mert még nem ment fel a mennybe. Figyeljük meg, mit
mond Jézus:
130

131

(Szöveg: János 20:17)#
... mert nem mentem még fel az én Atyámhoz ...#
Vasárnap reggel volt, és Jézus azt mondta, nem ment
még fel az Ő Atyjához! János 20:17.#
Jézus tehát nem lehetett a Paradicsomban pénteken!
A Biblia elmondja nekünk, hogy a tolvaj sem volt a
Paradicsomban pénteken.

132

(Szöveg: János 19:31-33)#
A zsidók pedig, hogy a testek szombaton át a keresztfán
ne maradjanak, miután péntek vala,
133

(mert annak a szombatnak napja nagy nap vala) kérék
Pilátust, hogy törjék meg azoknak lábszárait és vegyék
le őket.
134

Eljövének azért a vitézek, és megtörék az elsőnek
lábszárait és a másikét is, a ki ő vele együtt feszíttetett
meg;
135
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13 – Mi történik velünk halálunk után?
Mikor pedig Jézushoz érének és látják vala, hogy ő már
halott, nem törék meg az ő lábszárait. János 19:31-33.

136

Itt láthatjuk, hogy a katonák megtörték a két tolvaj
lábszárcsontjait,

137

de Jézus csontját nem törték meg, mert már halott volt
pénteken.#
Tehát sem Krisztus, sem a tolvaj nem volt a
Paradicsomban pénteken.
138

Jézus lefizette megváltásunk és helyreállításunk árát.

139

A legnagyobb ajándék, amit Isten az emberiségnek
adhat, az örök élet: győzelem a halál felett! Enélkül
minden más ajándék hiábavaló! És a miénk lehet, ha
kérjük!
140

Ez a döntés életünk legnagyobb döntése, mert örök
sorsunk függ tőle!

141

142

20

Az örök élet felbecsülhetetlen értékű ajándékát Krisztus
mindenkinek megadja, aki csak elfogadja Őt
Megváltójának és Urának. Az ára? Csak egy odaszentelt
szív.#
Egy megtisztított, megváltozott szív. A kereszt lábánál
újjálett, egykor büszke szív. Krisztus lehetővé tette
mindezt a Golgotán. Tehetett volna ennél többet?
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Az örök élet az öné lehet, ha eléggé vágyik rá.

143

Mivel Ő él, nekünk dicsőséges reménységünk van,
olyan reménység, amely túlmutat a síron!

Történt egy este, hogy az Egyesült Államok keleti részén
egy sorozat részeként tartottak egy előadást. Egy
fiatalember nagyon lehangoltan sétált be a terembe.
145

146

147

Az előadóterem közvetlenül egy temető mellett volt.
Mielőtt belépett volna a terembe, ahol az előadásokat
tartották, a fiatalember lassan átsétált a temetőn.
Megkérdőjelezte az élet értelmét. #
Megbocsátás és szívbéli békesség után vágyott. Ahogy a
halálról gondolkodott, mindennél jobban akarta az örök
élet bizonyosságát.
A bibliai előadás témája azon az estén a következő volt:
“Reménység a síron túl.” A fiatalember odaadóan
figyelt. Azon az estén odaszentelte életét Krisztusnak.
Azon az estén elfogadta Krisztust, aki meghalt érte,
majd feltámadt, hogy örök életet adjon neki. Azon az
estén egész életét megváltoztatta az élő Krisztus. Azon
az estén békesség árasztotta el lelkét. Azon az estén új
remény ébredt szívében.
A miénk is lehet ez a békesség, ez a reménység, az örök
élet bizonyossága: élet a síron túl. Ha szeretné ezt a
bizonyosságot, felállna-e most, amikor imádkozunk?

148
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14 – Hangok a túlvilágból
Beszélhetnek-e az élők a holtakkal?

1

2

Amikor az ember meghal, visszatérhet-e szellem
képében, hogy meglátogassa azokat, akik még élnek?"
Vajon a halottak szellemei visszajöhetnek és
beszélhetnek az élőkkel?"
A halál pillanatában csak a test hal meg, és a lélek
tovább él?

3

És a halottak lelkei birtokba vehetik-e az élő emberek
testét? Hangjukat, emlékeiket felhasználhatják-e, hogy
végrehajtsanak dolgokat és beszéljenek?
4

Amiről ez alkalommal beszélni fogunk, az az egyik
legkomolyabb dolog, amivel bármelyikünk
szembetalálhatja magát.
5

6

Olyan komoly dologról van szó, hogy joggal nevezhető
az élet és a halál kérdésének."
Örök üdvösségünk függ tőle."
Ezért fontos, hogy biztosak legyünk felőle."
Hogyan szerezhetünk abszolút bizonyosságot afelől,
hogy ha van is tapasztalatunk, az valódi és megbízható
vagy netán megtévesztő és veszélyes?
A válasz megtalálható a Bibliában, Jézus megadja az
igazságot!

7

1
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Vajon igazuk van-e a spiritisztáknak, a halottidézőknek,
a médiumoknak és a kapcsolattartóknak, amikor azt
állítják, hogy általuk érintkezésbe léphetünk
szeretteink lelkével, akiket elragadott tőlünk a halál?
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8

Jézus a Barátunk."
Megérti mindazt, amin keresztülmegyünk, ha
elveszítjük szerettünket a halál árnyékának völgyében."
Fájdalmunkat átérzi. Ő már érzett ilyet. Forduljunk hát
Jézushoz, hogy felfedezzük amit a halálról, a
feltámadásról és az örök életről mondott."
Mivel Jézus mondta, rábízhatjuk életünket, és
elrendeződik minden. Egyet tudunk ebben érteni?
Miért ne lennénk ezért hálásak Jézusnak?"
Szomorúságunkat mélyen átérzi.

9

10

(Szöveg: János 11:35)"
A Biblia szerint “könnyekre fakadt Jézus” egy
barátjának temetésén."
János evangéliuma 11:35."
Ő maga is átkelt a halál árnyékának völgyén.
(Szöveg: Jelenések 1:17,18)"
“...Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó.”

11

“És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön
örökké Ámen.

12

és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.”"
Még ennél is többről van itt szó. Jézus az élet adó. Azért
jött, hogy új életünk legyen már most.
13

2
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14

15

(Szöveg: János 10:10)"
“...én azért jöttem, hogy életök legyen, és
bővölködjenek.”"
János 10:10"
Azt ígérte, hogy egy teljesen helyreállított életünk lesz
az örökkévalóságon át.
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(Szöveg: János 11:25)"
“Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet:
aki hisz én bennem, ha meghal is, él.”"
János 11:25"
Jézus az Élet szakértője."
Többet tud Ő róla, mint bárki más az egész
világegyetemben, mert Ő teremtette az életet ezen a
bolygón.
(Szöveg: János 1:1, 3)"
“Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és
Isten vala az Íge.

16

Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami
lett.”"
János 1:1, 3.
17

(Szöveg: Kolossé 1:16)"
“Mert Ő benne teremtetett minden... mindenek Ő általa
és Ő reá nézve teremtettek.”"
Kolossé 1:16.
18

Ennél a pontnál fontos, hogy áttekintsük amit eddig
megtudtunk ebben a részben."
Jézus egyértelművé tette, hogy a halál nem az élet része,
vagy annak folytatása más formában.
19

3
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20

21

(Szöveg: János 11:11)"
Jézus a következőket mondta barátjáról, aki meghalt:
“...Lázár, a mi barátunk, elaludt...”"
János 11:11."
Egy olyan emberről beszélt, aki meghalt."
Figyeljük csak meg, mit mond Jézus a halálról:
“Elaludt.” A Bibliában ez a legpontosabb hasonlat, amit
a halálra használ.
(Szöveg: János 11:14)"
Hogy tanítványai félre ne érthessék, Jézus
félreérthetetlen kijelentést tett: “Lázár megholt.”"
János 11:14."
Lázár nem volt életben valahol máshol más formában.
Halott volt, teste a sírban pihent. Jézus később
konkrétan tanította, hogy nem létezik élet a halál után
egészen a feltámadásig, és érthetően kijelentette, hogy a
feltámadás jövőbeni esemény.

22

(Szöveg: János 6:40)"
“Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy
mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne
23

örök élete legyen; és én feltámasszam azt az utolsó
napon.”"
János 6:40
24

25

Az ember szívét jóleső érzés tölti be, ahogy Jézus
visszatéréséről, második eljöveteléről értesülünk."
Kijelentése világosan érthető és mindez jól megvilágítja
az élet és halál kérdését."
Miért is tér vissza?
(Szöveg: János 14:1-3)"
“Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben,
és higyjetek én bennem.”

26

4
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“Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig
nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy
helyet készítsek néktek.”
27

“És ha majd elmegyek és helyet készítek"
néktek, ismét eljövök és magamhoz"
veszlek titeket;
28

hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.”"
János 14:1-3
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29

Jézus maga részletezte az emlékezetes eseményt:

30

(Szöveg: Máté 24:30, 31)"
“És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És
akkor sír a föld minden nemzetsége,
31

és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben
nagy hatalommal és dicsőséggel.”

32

“És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval,"
és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől,

33

az ég egyik végétől a másik végéig.”"
Máté 24:30, 31

34
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De mihez kellenek az angyalok és a trombita?

35

36

Azért, hogy felébresszék a választottakat a halál
alvásából és összegyűjtve őket, felvigyék őket a
mennybe, arra a helyre, amit Jézus készített azok
számára, akik szeretik Őt."
Az Úr eljöveteléről pontos leírás szól:
(Szöveg: 1 Thessalónika 4:13-18)"
“Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy"
tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak,

37

hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen
reménységök.”

38

“Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott,
azonképpen az Isten is előhozza"
azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.”
39

“Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi,
akik élünk, akik megmaradunk

40

az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg"
azokat, akik elaludtak.”

41

“Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, és
isteni harsonával leszáll"
az égből:
6

42
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és feltámadnak először akik meghaltak volt"
a Krisztusban.”

43

“Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk,"
elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr"
elébe a levegőbe;
44

és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.”
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45

“Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.”"
1 Thessalónikabeliekhez írott levél 4:13-18

46

Ne felejtsük tehát ezt a három lényeges igazságot,
amiről szó volt:

47

1. Mindez tehát az Úr igéje szerint van. Erről tanított
Jézus és Ő maga tette érthetővé számunkra.

48

49

2. Azok a keresztények, akik Jézus visszatérésekor még
életben vannak elragadtatnak azokkal együtt, akik Jézus
második eljövetelekor feltámadnak."
Az élők nem előzik meg azokat, akik Jézusban aludtak
el, és a meghaltak sem előzik meg egymást haláluktól
függően.

7

14 – Hangok a túlvilágból

50

51

3. Jézus és Pál az alvás szót használja a halál feltámadás
előtti állapotának leírására: “Elaludtak Ő benne
(Jézusban).”"
Jézus világosan mondja, hogy a halál nem a tudattal
rendelkező élet."
A halál állapotában nem létezik öntudat, mert ez az
értelem funkciója és a halál pillanatában az elme
megszűnik működni.
(Szöveg: Prédikátor könyve 9:7)"
Milyen világosan fogalmaz a Biblia: “Mert az élők
tudják, hogy meghalnak; de a halottak semmit nem
tudnak...”"
"
Prédikátor könyve 9:7
Miről tudnak hát a halottak? “Semmiről.”"
Lehetetlen tehát a halottaknak az élőkkel érintkezni."
Honnan ered akkor az a feltételezés, hogy ha egy ember
meghal, halála után tovább él?

52

53

(Szöveg: Jób 7:9, 10)"
A Biblia azt tanítja, hogy a halál öntudatlan állapotot
jelent az ember számára. Jób egyszerű szavai így
szólnak: “A felhő"
eltűnik és elmegy, így aki leszáll a sírba,"
nem jő fel többé.” Jób 7:9
“Nem tér vissza többé az ő hajlékába, és"
az ő helye nem ismeri őt többé.” Jób 7:10

54

55

8

A feltételezés magától Sátántól ered."
Az Éden kertjében, félrevezette Évát és elérte azt, hogy
férjével együtt, elveszítsék otthonukat és végül magát az
életet is."
Sátán egy szeánszba vonta be Évát és a kígyót használta
fel, mint médiumot, azon keresztül szólalt meg. Ő a
legkitűnőbb csaló.
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(Szöveg: 1 Mózes 3:4)"
Éva elhitte Sátán hazugságát: “... Bizony nem haltok
meg.” 1 Mózes 3:4
56

(Szöveg: 1 Mózes 2:17)"
Ez a hazugság Isten igazságával állt szemben:"
“...Bizony meghalsz.” 1 Mózes 2:17."
A kérdés pedig ez: Kinek higyjünk?
57

58

59

Jézus tanításaiból meggyőződve biztosan tudhatjuk,
hogy az élők nem képesek a halottakkal érintkezni."
Hogy miért nem? “A halottak semmit sem tudnak.”"
A halál öntudatlan álmát alusszák."
Talán néhányan azt kérdezhetik, és némi
bizonytalansággal, hiszen már érintkeztek
szellemekkel,
“Ha a halottak nem rendelkeznek öntudattal, kik azok a
“lelkek”, akik igenis beszélnek az élőkhöz?”

60

A Biblia felfedi, hogy kik ezek.

61

(Szöveg: Jelenések 16:13, 14)"
“És láték a sárkány(Sátán) szájából és a hamis próféta
szájából
62
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Egy halottidéző ezt állítja (és ezt gyakran ismétlik meg
halottidézők, spiritiszták ezrei az egész világon), hogy
“Lehetséges kapcsolatba lépni eltávozott szeretteinkel.”"
Igaz ez? És lehetséges lenne? Semmiképpen.

14 – Hangok a túlvilágból
három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz"
hasonlókat.

63

Mert ördögi lelkek (bukott angyalok) azok, akik jeleket
tesznek; akik elmennek a földnek és az egész világnak
királyaihoz,
64

hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama
nagy napjának viadalára.”"
Jelenések könyve 16:13, 14
65

A Biblia azonban nem csak azt jelenti ki, hogy kik ezek
a lelkek, hanem azt is, hogy honnan származnak:

66

(Szöveg: Jelenések 12:7-9)"
“És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai
viaskodnak vala a sárkánnyal; és "
a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;
67

De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök"
sem találtaték többé a mennyben.

68

És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó,"
aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak,"
ki mind az egész föld kerekségét elhiteti,
69

vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele"
levettetének.”"
Jelenések 12:7-9
70
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71

72

Lehet, hogy rémisztően hangzik és ezt hallva az ember
hátán a hideg futkos, de jó ha távol tartja magát az
ember ezektől a lényektől."
Ha ön elhiszi, hogy a halottak élnek, szélesre tárja az
ajtót a megtévesztés előtt és könnyen eltévedhet,
pusztán azért, mert még nem látott ilyet!
Isten az Ő Igéjében határozottan elítéli a spiritizmust és
megtiltotta az embernek, hogy kísérletet tegyen
kapcsolatba lépni a halottakkal."
Figyeljék meg azt a figyelmeztetést, amit Isten adott
népének azzal a személlyel való érintkezésre
vonatkozóan, aki megpróbál beszélni egy “ismerős
szellemmel”
(Szöveg: 3 Mózes 19:31)"
3 Mózes 19:31:”Ne menjetek ígézőkhöz, és"
a jövendőmondókat ne tudakozzátok,hogy magatokat
azokkal megfertőztessétek.

74

Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.”

75

(Szöveg: 5 Mózes 18:10-12)"
Mielőtt Izráel népe belépett volna Kánaán földjére,
szigorú parancsot kaptak, hogy “ne legyen
köztetek...varázslást űző,
76
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73

Bukott angyalok tehát! Barátaim, vigyázzanak!"
A legveszélyesebb dolog, amit valaha is tehetnek, ha
bármiféle kapcsolatba kezdenek ezekkel a “lelkekkel.”"
Mert egyetlen céljuk, ismétlem, egyetlen céljuk van,
hogy megtévesszék az embert és elfordítsák Jézustól,
hogy ezáltal az örök üdvösségtől fosszanak meg
mindenkit.
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ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se
jövendőmondó, se halottaktól tudakozó.

77

“Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet
cselekszik...” 5 Mózes 18:10-12 az Újfordítású Bibliából."
Isten jól tudta, hogy azok, akik szellemeket idéznek,
félrevezetnék népét, ezért ezt mondta nekik:
78

(Szöveg: 2 Mózes 22:18)"
“Varázsló asszonyt ne hagyj életben.”"
2 Mózes 22:18
79

Saul király esete jó példája annak, hogy milyen végzetes
dolog megkísérelni a halottakkal való érintkezést egy
médium segítsége által.
80

(Szöveg: 1 Krónika 10:13)"
“Így halt meg Saul a hűtlensége miatt, mert"
hűtlen lett az Úrhoz...
81

sőt szellemet idéztetett,és azt kérdezte meg.”"
1 Krónika 10:13 MBT

82

Sátán azt is meg fogja kísérelni, hogy magát Jézust
személyesítse meg.

83

(Szöveg: 2 Korinthus 11:14)"
“Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát
világosság angyalává.”"
2 Krinthus 11:14.
84
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85

86

Hatalmukban áll olyan emberek képében megjelenni,
akik valaha éltek."
Rémisztő arra gondolni, hogy jószándékú emberek
miként csaphatóak be és kerülnek Sátán karjai közé azt
gondolván, hogy egész idő alatt elvesztett szerettük
társaságát élvezték!
Ám a Szentírás még ennél is vészjóslóbb dolgot fed fel:
Sátán Jézus alakjában fog megjelenni."
Van-e fogalmuk arról a nagy embertömegről, akik Jézus
második eljövetelével kapcsolatban nem ismerik az
igazságot és így áldozatul esnek a csalásnak?"
Vajon csodálkoznunk kell-e, hogy Jézus komoly
figyelmeztetést adott ezzel kapcsolatban is?
(Szöveg: Máté 24:4, 5)"
“És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy
valaki el ne hitessen titeket.”

88

89

“Mert sokan jőnek majd az én nevemben,"
akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus, és "
sokakat elhitetnek.”"
Máté 24:4, 5"
Hogy mennyire komoly dologról van itt szó
mi sem mutatja jobban, hogy Jézus még egyszer
megismételte a figyelmeztetést:

90

(Szöveg: Máté 24:23-25)"
“Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt"
a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek.”
91
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87

Elgondolkozott-e már azon, vajon hogyan tud valaki
beszélgetni egy olyan személlyel, aki úgy néz ki, úgy
beszél, úgy viselkedik, mint az a valaki, akit halála előtt
ismertek?"
A Biblia szerint ez Sátán (és angyalainak)
szemfényvesztése.
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“Mert hamis Krisztusok és hamis próféták"
támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira,
hogy elhitessék,
92

ha lehet, a választottakat is.”

93

“Ímé eleve megmondottam néktek.”"
Máté 24:23-25

94

De talán Ön azt mondja vagy ismerőse, hogy “Én már
találkoztam régen meghalt rokonnal.”

95

Mások pedig ragaszkodnak hozzá:"
“Én már beszélgettem halott férjemmel.”

96

97

Megint mások így védekeznek: “Elveszítettem a fiamat
egy gyilkosságban, de most megszoktam látogatni és
beszélgetek vele, és ez nagy nyugalmat jelent.”"
Mit mondott Jézus?"
Azt, hogy a halottak alszanak, és hogy ezek a “lelkek”
elhitetik, ha lehet a választottakat is."
Milliók esnek áldozatul."
Miért? Mert sokkal inkább bíznak érzékeikben,
érzéseikben és tapasztalataikban, mint Isten szavában.
És miért nem tudják a “választottakat” elhitetni?"
Mert ők Jézusnak hisznek."
Saját érzékeik, érzéseik és tapasztalataik helyett Isten
megbízható szavában hisznek.

98
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A kérdés az,

99

hogy elfogadjuk-e Isten igazságát?

100

vagy Sátán hazugságainak hiszünk?

102

Csak azok tudnak majd ellenállni a világot elárasztani
készülő szemfényvesztés özönének, akik elméjüket a
Biblia szavaival vértezték fel."
Szükséges, hogy tudjunk ezekről a dolgokról és szilárd
meggyőződéssel bírjunk, nehogy engedjünk bármiféle
tapasztalásnak, érzésnek vagy “jelenségnek”, amik
eltántoríthatnak bennünket az igazságtól.
Meglehet, hogy Önt is foglalkoztatták már a “halál
közeli” élmények, amelyeket a klinikai halál
állapotában éltek át emberek,

103

és arról számoltak be, hogy a kórházi szobában lebegve
saját testüket látták kívülről.

104

105

Vagy esetleg valamilyen ragyogó fényt, Jézust, esetleg
egy angyalt láttak, amint hívogatóan intettek."
Néhányan arról számoltak be, hogy régen eltávozott
rokonukkal találkoztak az élet és a halál
határmezsgyéjén."
Egyedül Isten szavának igazsága által fedezhetjük fel a
hazugságot és lehetünk biztonságban a csalástól.
15
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Ha azt mondjuk, “Hiszem, ha látom – és csak akkor
hisszük el, ha a saját szemünkkel látjuk”, akkor a
legbiztosabb úton haladunk afelé, hogy megtévesszenek
bennünket.
106

107

Végzetes döntést hozunk, ha érzékeinkre, saját
tapasztalásainkra alapozunk, mintsem Isten Igéjére, a
Bibliára."
A halálról téves elképzelések tucatjai léteznek az egész
világon.

108

Vegyük például a lélekvándorlást."
Milliók hiszik, hogy amikor valaki meghal, újjászületik
egy másik formában, jóllehet sosem tudja milyenben.
Nagy valószínűséggel valamilyen állatként, például
tehénként, patkányként vagy kígyóként.

109

Vagy esetleg egy másik személyként azzal a
lehetőséggel, hogy gazdag lesz, vagy éppenséggel király,
vagy esetleg szegény, koldus, vak, süket, nyomorék,
vagy fájdalmas, megnyomorító betegségben
szenvedővé.

110

A hinduizmus tanítása szerint létezik az “Élet Kereke”,
amely állandóan körbeforog, és ha egy ember meghal,
ismét újjászületik, így ismétlődik ez végtelenül hosszan
a földön."
Ez sokakban felébreszti a kíváncsiságot anélkül, hogy
valóban ismernék a háttérben lévő filozófiát."
Ebben a vallásban nem létezik az egyén kontrolja, nincs
választási lehetőség, nem lehet döntést hozni.
A cél nem a tudatos élet a személyiséggel, választási
lehetőséggel, örömmel és barátsággal együtt."
És az ember végül valóban eléri azt, ami a Nirvána%–

111

“A békés semmi állapota, ahol nincs személyiség, nincs
gondolat, sem emlék,

112
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nincs “te”, mint személy...nincs képesség, hogy
gondolkodj, hogy szeress, érezz vagy,"
hogy az öröm tudatában légy.”
113

Az én elmerül a világegyetemben akár egy csepp víz az
óceánban és az emberi azonosság végérvényesen
megszűnik.
114

Az akarat tudat alatti irányítása által -így folytatódik a
tanítás- az egyén elérkezik az életnek ahhoz a
pontjához, ahol végleg megszűnnek a vágyak.
116

Amikor az elme és a test eléri ezt az állapotot, az egyén
halálában egyenesen a Nirvánába jut, ahol az ember
elvegyül a világegyetemben, akár egyik atom a többi
között.
117

Ezekhez a nagy világvallásokhoz hasonlóan, máshol is
él az hit, hogy a jó és rossz egyenlő erők, és egy
örökkévalóságon át létezni fognak.
118

Indonéziában, Bali szigetén találkozhatunk a Barong
tánccal.

119
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A buddhizmus hasonló."
Mindazonáltal, Buddha tanítása szerint az ember, élete
végén, ki tud szállni az “Élet Körforgásából”, így nem
szükséges, hogy végigmenjen az újjászületések végtelen
során, ha a megfelelő karma birtokában van.
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120

A Barong olyan öltözéket vesz magára, ami úgy néz ki,
mint egy hatalmas főtt tojás, és hat, kris-szel, azaz éles,
ferde pengéjű tőrrel felfegyverzett emberrel áll
szemben. Mindegyikük egy bizonyos kábitószer
befolyása alatt vannak, amit helyben termesztenek.
A Barong feléjük közelít, azok pedig hátrálnak."
Aztán felsikolt, majd megfordul és az emberek
üldözőbe veszik a levegőbe vagdosva és megpróbálnak
lesújtani rá.

121

122

123
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Aztán a Barong megtorpan és feléjük fordul."
Azok megállnak, ő pedig egy lépést tesz feléjük, míg a
többiek egy lépést hátrálnak."
Ez ismétlődik oda-vissza, újra és újra, egészen addig,
amíg a hat férfi vad önkívületbe hajszolja magát és
elveszítik önuralmukat."
Nem ritka, hogy egyikük-másikuk elhajítja saját kris-ét
és egy nézőt véletlenül eltalál."
Ennél a pontnál a falubeli férfiak mögéjük kerülnek
majd a földre teperik őket és vizet öntenek rájuk."
Végül, mintha valami transzból ébrednének, megrázzák
fejüket, feltápászkodnak és visszakullognak
kunyhóikba. Eközben a Barong az ellenkező irányba
elvonul."
Mit jelent ez az egész?"
Ez egy vallási ünnep, amely során az emberek
megjelenítik saját hitüket."
A Barong Istent jelképezi, a hat támadó pedig a
gonoszt."
A Hindu vallásban létezik egy örökös küzdelem a jó és
rossz között."
Ám egyikük sem nyer – mindig döntetlen a küzdelem.
Minden azon a feltételezésen alapul, hogy a történelem
egy körforgás – és hogy állandóan ismétli önmagát vég
nélkül, tehát a történelem sehová sem tart."
Nem létezik a szeretet örök Istene, aki végül legyőzi a
gonoszt és megteremti az igazságosságot és békét az
egész földön.
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Hálás vagyok Jézusért, a Feltámadásért és az Életért. És
Ön?"
Mennyire csodálatos reményt ad!"
A gonosz nem fog mindig uralkodni."
A történelem nem körforgás, halad valami felé."
Az egész történelem afelé az időpont felé halad, amikor
Isten egy új földet teremt a bűntől, betegségtől,
háborútól, éhségtől, szenvedéstől és a haláltól
megszabadult embereknek.
(Szöveg: Jelenések 21:1-4)"
“Ezután láték új eget és új földet; mert az első"
ég és az első föld elmúlt vala,
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és a tenger többé nem vala.”

126

“És én János látám a szent várost, az új"
Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből,

127

elkészítve, mint egy férje számára felékesített"
menyasszony.”

128

“És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az
égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van,

129

és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek,"
és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök.”

130
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“És az Isten eltöröl minden könnyet az ő"
szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem
kiáltás,
131

sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők"
elmúltak.”"
Jelenések könyve 21:1-4
132

133

Miért nem választja most Jézust, és az “újjászületést”?"
Nem pedig a halál után, amikor már túl késő lesz."
Nem a vég nélkül ismétlődő reinkarnáció által az élet
különböző formáiban évek milliói során, hanem most,
még ma!
(Szöveg: 1 Péter 1:3,4)"
“Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja,

134

aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket
élő reménységre

135

Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása"
által,

136

romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan"
örökségre,

137

amely a mennyekben van fenntartva számunkra.”
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Életünk lehet egy örökkévalóságra."
Ez az a bizonyosság, amit Isten szeretne ma Önnek adni.

139

(Szöveg: 1 János 5:11, 12)"
“És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet"
adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.
140

(Szöveg: 1 János 5:13)"
“Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának
nevében,
142

143

hogy tudjátok meg,hogy örök életetek van...”"
1 János 5:13"
A kérdés, amit mindenkinek meg kell válaszolni ez:
“Miénk-e Jézus?”"
Már ebben a pillanatban a miénk lehet.
(Szöveg: Jelenések 3:20)"
Így szól: “Ímé, az ajtó (szíved ajtaja) előtt állok és
zörgetek;

144

ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót,

145

21

14 – Hangok a túlvilágból

141

Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az
élet sincs meg abban.”"
1 János 5:11, 12"
Hogyan tudhatjuk ezt meg? Hogyan lehetünk biztosak
benne? Isten Igéje kristálytisztán érthető:
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bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.”"
Jelenések 3:20

146

Csak nyitsd meg szíved ajtaját és hívd be Őt.

147
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15 – Lassítsd le biológiai órádat
A jó egészség titkai

1

3

Egy nap egy látogató a vezetővel együtt távozott a
kolostorból. Amint beléptek a kosárba, és a szerzetes
eresztette őket lefelé, a kötél kilengett a csipkézett
sziklák fölött. A turista idegesen megkérdezte: “Milyen
gyakran cserélik ki a kötelet?”
“Ne aggódjon!” – válaszolta a vezető bátorító hangon.
“Ahányszor csak elszakad, kicseréljük.”

4

5

6

E történethez hasonlóan emberek ezrei teszik ki
magukat ilyen megjósolhatatlan kimenetelű helyzetnek
egészségükkel kapcsolatban. Várnak, amíg egészségük
elhasználódik, mint a kötél, aztán kétségbeesve
kapaszkodnak a legutóbbi “egészségmegőrző”
divathóbortba. A tönkrement egészséget azonban nem
lehet olyan egyszerűen helyettesíteni, mint az elszakadt
kötelet! Az egészség nem a véletlen dolga, és nem is
döntés kérdése, hanem a természet törvényeinek való
engedelmesség jutalma.
Barátom, megengedheti magának, hogy rossz legyen az
egészségi állapota? Az emberek dollármilliárdokat
költenek évente az orvosi ellátásra. A betegség a
legköltségesebb dolog a világon, amire az emberek
pénzüket költik! #
Megéri-e tehát, hogy jó egészségnek örvendjünk? #
Kérdezzük meg a haldokló rákos beteget, vagy az AIDSben szenvedő pácienst!
1
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2

A Földközi-tenger smaragdkék vize fölött, egy szikla
legtetején áll egy ősi portugál kolostor. Lélegzetelállító a
kilátás, csodálatos a látvány. Csak egy probléma van. A
szikla csúcsára egy elnyűtt fonott kosárban lehet csak
feljutni, amit kötélen húz fel egy idős szerzetes.
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7

8

9

Kérdezzük meg a leukémiás kisgyermek szüleit, vagy az
ízületi gyulladás miatt eltorzult testű idősebb személyt.
Ők elmondják, hogy az egészség megfizethetetlen; olyan
áldás, amit nem értékelünk addig, amíg el nem
veszítjük.
Mennyit ér egy év – vagy akár egyetlen nap is – az
életünkből? #
I. Erzsébet, angol királynőről azt jegyezték fel, így
kiáltott fel a halálos ágyán: “Minden vagyonomat még
egy percért!” #
De azt nem lehetett pénzen megvásárolni. Felismerjük-e
azt, hogy több és minőségileg jobb éveket érhetünk meg
az egyszerű, ésszerű egészségügyi alapelvek betartása
által?
Dr. Breslow a Los Angelesi, Kaliforniai Egyetemről
(angol betűszóval: UCLA) kilenc éven át végzett egy
közvélemény-kutatást. #
7000 személynek tett fel hét kérdést egészségügyi
szokásaikra vonatkozóan, majd megvizsgálta ezeket a
pácienseket, összehasonlítva a pozitív egészségügyi
szokásokat követőket azokkal, akik nem követtek ilyen
elveket.
Íme a hét kérdés, amit feltett:

10

1. Dohányzik? #
2. Fogyaszt-e alkoholt, és ha igen, milyen mértékben? #
3. Végez-e rendszeres testmozgást?
11

2
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12

14

Mit adna Ön azért, ha 11,5 évvel meghosszabbíthatná
életét? Amit ma este megosztunk Önnel, az jó eséllyel
évekkel hosszabbíthatja meg életét, boldog és
egészséges évekkel. Úgy véli, érdemes figyelmesen
végighallgatnia mindezt? Sokakat meglepetésként ér,
hogy Isten itt és most törődik egészségünkkel és
boldogságunkkal.
(Szöveg: 3 János 1:2)#
Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen
dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a
lelkednek.#
3János 2
(Szöveg: János 10:10)#
Jézus azt mondta: ...én azért jöttem, hogy életök legyen,
és bővölködjenek.#
János 10:10

15

Jézus azt akarja, hogy boldog, örömteli, és egészséges
életünk legyen.#
Azt akarja, hogy a lehető legteljesebb életet éljük!
16

Megtudhatjuk-e, hogyan lehet jó egészségünk? Igen!#
Sokan nem tudják, hogy a Bibliában Isten fontos
szabályokat és irányelveket adott az egészséges
életmódra vonatkozóan.
17

3
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13

4. Hány órát alszik éjszakánként? #
5. Mennyi a súlya? #
6. Reggelizik-e rendszeresen? #
7. Rendszeresen nassol-e étkezések között? Azok, akik
hűségesen követték a helyes egészségügyi szokásokat,
átlagosan 11,5 évvel tovább éltek, mint azok, akik nem
így éltek.
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20

Az ortodox zsidók életstílusa évtizedek óta az orvosi
kutatások figyelmének fókuszában áll. A rák miatti
halálozás fele arányú körükben, mint másoknál, és úgy
tűnik, kevésbé hajlamosak más katasztrófabetegségekre is. Van-e a zsidó embereknek olyan
öröklött tényezőjük, ami ellenállást biztosít számukra a
vezető halálokok ellen, amelyek másokat sújtanak?
Érdekes megjegyezni, hogy amikor a zsidók úgy
kezdenek étkezni, mint a körülöttük élők, akkor a
rákbetegség, és a többi betegség aránya is ugyanolyan
lesz, mint másoknál. Felfedezték, hogy a titok
egészségügyi gyakorlatukban, táplálkozásukban, és
életstílusukban rejlik.
(Videó: 10 mp) Amikor Isten kihozta az izraelitákat
Egyiptomból, emlékeztette őket néhány nagyon fontos
szabályra és rendelkezésre, ami az egészséges életmódra
vonatkozik. #
Miután vázolta a jó egészségre vonatkozó tervét, egy
nagyon figyelemreméltó ígéretet tett azoknak, akik
követik az Ő utasításait.
(Szöveg: 2Mózes 15:26)#
És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára
hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, a mi kedves az ő
szemei előtt

21

és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden
rendelését:

22

23

4

egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, a
melyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az
Úr, a te gyógyítód.#
2Mózes 15:26.#
Szintén Ő mondta a következőt:
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(Szöveg: 2Mózes 23:25)#
És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a
te kenyeredet és vizedet;
24

25
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és eltávolítom ti közűletek a nyavalyát.#
2Mózes 23:25.#
Látjuk ennek az ígéretnek a jelentőségét? Ha követjük
az Úr utasításait, gyakran visszafordíthatóak a betegség
következményei! Ez felbecsülhetetlen értékű
információ! Milyen lenyűgöző ígéret!
A zsoltáríró így mondja el ennek az ígéretnek a
teljesedését:

26

27

28

(Szöveg: Zsoltár 105:37)#
...és nemzetségeikben nem volt beteges.#
Zsoltár 105:37.#
“Nos” – mondhatja valaki – “talán az egyiptomiaknak
nem ugyanolyan betegségeik voltak, mint nekünk.” A
feltevés helytelen!
A világ különböző pontjairól származó specialisták egy
csoportja gyűlt össze 1975-ben azzal a kifejezett céllal,
hogy boncolást végezzen az egyiptomi múmiákon a
Manchesteri (Anglia) Orvosi Iskola múzeumában. Ezek
a múmiák kb. Kr. e. 1900 körül éltek.
(Videó: 1mp) A felfedezések igen figyelemreméltóak
voltak. Az ősi egyiptomiak sok olyan betegségben
szenvedtek, amelyek azonosak a mai ember
betegségeivel:

29

(Videó: 6 mp.) szívbetegség, rák, érrendszeri betegségek,
ízületi gyulladás,

30

5
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(Videó: 6 mp.) májgyulladás, vérmégezés,
izomgyulladás, szájzár, és egyéb betegségek.

31

Habár Egyiptom Mózes idejében a világ oktatási és
kulturális központja volt, orvosi tudása és gyógyszerei
mégis nagyon hasonlítottak a mai afrikai
sámándoktorok keverékeihez!
32
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34

Kr. e. 1552-ben nem sokkal Mózes születése előtt, egy
híres orvosi könyvet írtak Egyiptomban, amit “Ebers”
papirusznak neveznek. #
Ez a könyv több tucat gyógyszert, illetve “gyógymódot”
sorol fel egy sereg betegségre, fertőzésre, és sérülésre,
amelyek közül mamár nagyon sokan nem szivesen
használnánk fel szívesen!
A mélyen beágyazódott tüskékre azt ajánlja,
dörzsöljünk a sebbe hernyóvért, és lótrágyát. Nem
csoda, hogy a tetanusz (merevgörcs) oly sok áldozatot
szedett!#
Kígyómarásra: igyál olyan vizet, amit előzőleg
bálványokra hintettek.
Kopaszságra: dörzsöld a fejbőrbe lópata, datolyavirág,
és kutyasarok olajos főzetét!

35
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6

A Biblia elmondja nekünk, hogy Mózest megtanították
az egyiptomiak minden tudományára (ApCsel 7:22).
Írásai tele vannak a közösség egészségére, a karanténra,
a személyes higiéniára, és a táplálkozásra vonatkozó
utasításokkal, de egyetlen egyszer sem ír le olyan
gyógymódokat, amilyeneket az imént az Ebers
papiruszból olvastunk. #
Honnan kapta Mózes ezeket a lenyűgöző egészségügyi
szabályokat és irányelveket? Istentől!
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A középkor két legszörnyűbb csapása a pestis és a lepra
volt.

37

38

George Rosen ezt írta: “Amikor az orvosok már
tehetetlenek voltak, az egyház vette át a vezető szerepet.

39

Az egyház irányelvként használta az Ószövetség
járványokkal kapcsolatos koncepcióját...

40
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Mózes harmadik könyve igen egyértelműen
meghatározza ezt az elképzelést, és annak gyakorlati
következményeit. #
- George Rosen, M. D., A közegészségügy története, 6365. o.
Milyen szégyenletes, hogy 60 millió ember halt meg
ezekben a járványokban, miközben a Bibliában
mindvégig rendelkezésre álltak a közegészségügyi
alapelvek!

42

43

Testünket Isten tervezte.#
Ő tudja, hogyan kerülhetjük el a betegségeket, és
hogyan tarthatjuk szervezetünket optimális
működésben! Isten csodálatos testet adott nekünk,
szinte korlátlan lehetőségekkel. Sok finom, érzékeny
része van.

7
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Az Isten által adott közegészségügyi alapelvek,
amelyeket Mózes tanított a kivonulás után,
ellenőrizhetővé tették ezeket a csapásokat. Emberek
milliói menekültek meg a haláltól, amikor az orvosok a
vallási vezetőkhöz fordultak segítségért e járványok
idején.
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Isten teremtett bennünket, és Ő tudja pontosan, mi
szükséges ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, és
testünk a lehető legjobban működjön.
44

Egy fiatalember vásárolt egy új, csillogó autót, amire
éveken keresztül gyűjtötte a pénzét.

45

Az autóval együtt adtak egy használati utasítást, amiben
pontosan leírták, hogyan vigyázzon a lehető legjobban
új autójára, hogy a legjobban működjön sok éven át.
46

47

48

49
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Ez egy drága autó volt, és azt gondolhatnánk, az új
tulajdonos legalább elolvasta a használati utasítást. De
nem olvasta el. Csak egyetlen dologra tudott gondolni:
arra, milyen gyorsan éri el az autó a 100 km/h sebességet
– néhány másodperc alatt. Élvezte, milyen gyorsan
száguld az autó, aztán bevágta a féket, hogy lássa,
milyen gyorsan tud megállni. Szerette hallgatni a fékek
csikorgását.
Nem ellenőrizte az olajszintet, a vizet, vagy a
légnyomást a kerekekben: ezt felesleges fáradságnak és
időpazarlásnak vélte. Nem vesztegethette értékes idejét
az ilyen egyszerű dolgokra. Csak ott szeretett ülni a
kormány mögött, menni, amerre akart, különösen olyan
helyekre, ahol sok ember láthatta, hogyan gyorsul
fényes autója.
Kitalálhatják a történet folytatását. Igen, az autó nem
működött túl sokáig, hamarosan igen költséges
javításokra volt szüksége. Vajon mi is ugyanezt tesszük
ezzel a csodálatos testtel, amit Isten adott nekünk?
Bizonyára szeretnénk követni az Ő utasításait!
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Egyetlen út a kórházba felemésztheti azt, amit egész
életünkben megtakarítottunk.

50

51

(Szöveg: 1 Mózes 1:29)#
És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó
fűvet az egész föld színén,
52

és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az
legyen néktek eledelül.#
1Mózes 1:29
53

Mai szóhasználattal azt mondanánk, Ádám és Éva a
gyümölcsöket, a gabonaféléket, és a dióféléket kapták
eledelül.
54

55

Ez volt a táplálékuk.#
Isten nekik adta az Élet Fáját is, amely úgy egészítette ki
táplálékukat, hogy biztosította számukra az örök
fiatalságot és egészséget. Miután Ádám és Éva
vétkeztek, Isten elzárta őket az Élet Fájától, és hozzáadta
táplálékukhoz a zöldségféléket is.

9
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Bizonyára megéri ráfordítani az időnket, hogy
visszamenjünk az Édenkertbe, a teremtés eseményéhez,
és megfigyeljünk néhány dolgot, amit Isten mondott
Ádámnak és Évának, hogy megőrizzék egészségüket.#
Az egészséges étrend#
A bűneset előtt Isten tökéletes étrendet adott Ádámnak
és Évának, hogy elősegítse és fenntartsa egészségüket.
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56

(Szöveg: 1 Mózes 3:18)#
...s egyed a mezőnek fűvét.#
Ez volt az emberek tápláléka a nagy vízözönig a
gyümölcsökkel, gabonafélékkel, és diófélékkel együtt.
Kielégítő volt ez a táplálkozásmód? Igen,
mindenképpen! Vegyük figyelembe, hogy azok az
emberek, akik az Isten által eredetileg elrendelt
táplálékokat fogyasztották, több száz évig éltek.

57

(Szöveg: 1 Mózes 5:27)#
A föld valaha ismert legidősebb lakója Methusélah volt:
És lőn Methusélah egész életének ideje kilenczszáz
hatvankilencz esztendő; és meghala.#
1Mózes 5:27.

58

A vízözön után az emberek életkora jelentősen
lecsökkent. #
Noé fia, Sém 600 évig élt; unokája 239 évig; dédunokája
175 évig. Dávid király idejére az emberöltő lecsökkent
70 esztendőre! Ez bizony nagy zuhanás, igaz?

59

A nagy vízözön miatt nem volt jelentős a növényzet.
Noé élelmiszerkészlete pedig megcsappant, miután ő és
családja több mint egy évig éltek a bárkában. Ekkor
történt, hogy Isten megengedte Noénak és családjának
az állatok húsának fogyasztását, de csak amennyi
feltétlenül szükséges volt. Nem minden növény és állat
volt alkalmas a fogyasztásra. Isten irányelveket adott
arra vonatkozóan, mely táplálékok alkalmasak emberi
fogyasztásra.
Megkülönböztették egymástól a “tiszta” és “tisztátalan”
állatokat. Isten arra vonatkozóan is utasítást adott
Noénak, milyen állatokat vigyen magával a bárkába, és
mennyit vigyen be belőlük:

60

(Szöveg: 1 Mózes 7:2)#
Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és
nőstényét;
61

10

15 – Lassítsd le biológiai órádat
azokból a barmokból pedig, a melyek nem tiszták,
kettőt-kettőt, hímet és nőstényét. 1Mózes 7:2

62

Nyilvánvaló, hogy Noé tudta, Isten mely állatokat tartja
tisztának, vagy tisztátalannak.

63

(Szöveg: 5Móz 14:6)#
És mindazt az állatot, a melynek hasadt a körme

65

66

és egészen ketté hasadt körme van, és kérődző az állatok
között, megehetitek.#
5Móz 14:6#
Figyeljük meg az irányelvet, amit nagyon könnyű
megjegyezni. Csak két dolog: 1) hasadt köröm; és 2)
kérődzés.
(Videó: 14 mp.) A 4-6. versek alapján néhány tiszta állat:#
Ökör, juh, szarvas, kecske, vadkecske, antilop,
szarvasmarha és gazella.

67
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64

Később, amikor Isten kihozta az izraelitákat az
egyiptomi fogságból, táplálkozási elveket adott nekik,
amelyek által megőrizhették egészségüket és hosszú
életüket. Isten meghatározta, mely állatok tiszták, és
tisztátalanok táplálkozás szempontjából:
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68

(Videó: 10 mp.) A tisztátalan állatok húsát ma széles
körben fogyasztják. A 7-8. versek szerint ebbe
beletartozik a teve, a nyúl, a sertés, és a szirti borz
(Károli fordításban: hörcsög, SZIT fordítás szerint: szirti
borz). #
Emlékszünk a két irányelvre? Ha az állatnak hasadt a
körme és kérődzik, akkor bizton lehet fogyasztani.
Fontos azonban megjegyeznünk, hogy némelyik
kérődzik ugyan, de nem hasadt körmű.
A sertés (vagy disznó) hasadt körmű ugyan, de mivel
nem kérődzik, ezért tisztátalan. A Biblia nagyon
egyértelmű utasítást ad a sertéssel kapcsolatosan:

69

(Szöveg: 11:7-8)#
És a disznót, mert hasadt körmű ugyan és egészen ketté
hasadt körme van, de nem kérődzik; tisztátalan ez
néktek.
70

71

Ezeknek húsából ne egyetek, és holttestöket se
illessétek; tisztátalanok ezek néktek.#
3Mózes 11:7-8.#
Azok közül az állatok közül, amelyeket Isten felsorolt, a
legtöbb dögevő. Isten nem tartott vissza tőlünk semmi
jót, amikor ezeket az irányelveket adta. Ő tudja, melyik
az egészséges, és melyik okoz bajt és betegséget.
(Szöveg: Zsolt 84:12)#
...nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek.#
Zsolt 84:12.

72

73
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A sertés dögevő állat. A sertés által elfogyasztott
táplálék (beleértve a szemetet is), néhány óra alatt
beépül a szervezetébe, vagyis hússá alakul. #
Ezzel ellentétben a szarvasmarhának összetett
emésztőrendszere van. 48 órába telik, hogy az eledel az
állat húsává alakuljon át. Még összetettebb kiválasztó
rendszerrel rendelkezik, amely a tisztátalan dolgok nagy
részét eltávolítja a szervezetéből.
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A sertéshús gyakran trichina-lárvákkal, illetve férgekkel
fertőzött. Amikor valaki fertőzött húst eszik, a lárvát
övező kemény burok feloldódik. A trichinalárva ekkor
befúródik a bélfalba, és szaporodni kezd.
74

76

A boncolások bizonyítják, hogy a Mózes korában élt
emberek közül sokan voltak fertőzöttek a
trichinaférgekkel.#
Isten tudja a legjobban, bízzuk csak rá! #
Isten a halakkal kapcsolatban is adott utasításokat:
(Szöveg: 5Móz 14:9-10)#
Ezeket ehetitek meg mindazokból, melyek vízben
élnek: a minek úszó szárnya és pikkelye van, mind
megegyétek;

77

Valaminek pedig nincsen úszó szárnya és pikkelye, meg
ne egyétek; tisztátalan az néktek.#
5Mózes 14:9-10
78

Ez nagyon világos, és figyeljük meg újra, hogy itt is két
irányelv található, amelyek könnyen megjegyezhetőek.

79

1) Uszonyaik vannak, és

80
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75

Ezek a férgek bejutnak a véráramba, ami elszállítja őket
a test más részeibe. A trichinózis halálos betegség lehet,
súlyossága az elfogyasztott férgek számától függ. A
betegséget gyakran tévesen ízületi gyulladásnak vagy
ételmérgezésnek állapítják meg.
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2) pikkelyeik vannak.#
Eszünkbe jutnak vajon olyan tengeri élőlényekből
készült ételek, amelyeket a világ nagy részén
fogyasztanak?
81

Dr. Bruce Hallsted-et, a Loma Linda Egyetem kutatóját
arra kérte fel a kormány, hogy készítsen felmérést a
hadsereg számára, mely halak alkalmasak emberi
fogyasztásra, és melyek mérgezőek.
82

83

84

A hajótörést szenvedett, vagy elhagyott területeken
partra vetődött katonáknak tudniuk kell, mely halak
mérgezőek, és melyeket ehetik meg, hogy életben
maradjanak. Amikor kutatását befejezte, Dr. Hallsted
arra a következtetésre jutott, hogy a hadsereg és a
tengerészet számára ugyanaz az alapvető szabály, amit
Isten az izraelitáknak adott 3500 évvel ezelőtt:
(Szöveg: 5Móz 14:9)#
Ezeket ehetitek meg mindazokból, melyek vízben
élnek: a minek úszó szárnya és pikkelye van, mind
megegyétek.#
Isten tudta, hogyan teremtette meg ezeket, és miért
együnk, vagy ne együnk meg bizonyos dolgokat.
“Mi a helyzet a madarakkal?” – teheti fel valaki a
kérdést. A Biblia ezt a fontos utasítást adja:

85

(Szöveg: 5Mózes 14:11-12)#
Minden tiszta madarat megehettek.

86

Ezek pedig, a melyeket meg ne egyetek közülök...#
11-12. versek

87
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(Videó: 14 mp.) Isten így sorolja fel ezeket: keselyű,
egerészölyv, vörös kánya, sólyom, holló, strucc, bagoly,
gólya, gém, denevér és mindezek nemei.
88

(Szöveg: 5Mózes 14:19)#
Így szólt Isten: “Minden szárnyas féreg is tisztátalan
legyen néktek; meg ne egyétek.”#
19. vers.
89

90

semmi kövért és semmi vért meg ne egyetek!#
3Mózes 3:17.

91

92

Az ortodox zsidók máig is ezeket az utasításokat
követik. Amikor levágnak egy állatot, fejjel lefelé
felfüggesztik azt, hogy a vér kifolyhasson belőle. Utána
feldarabolják a húst, és sós oldatban áztatják, hogy a
maradék vér is eltávozzék belőle.
A zsíros részeket kivágják, és nem eszik meg. Évekig az
az elgondolás uralkodott, hogy a kövérje és a vér
elfogyasztásának tilalmát Isten csak ceremoniális
törvényként adta.

93

Ám a modern kutatások megerősítik Isten parancsának
bölcsességét.

94
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(Szöveg: 3Mózes 3:17)#
Isten további utasítást adott: Örökkévaló rendtartás
legyen a ti nemzetségeiteknél minden ti lakhelyeteken:
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Ma már tudjuk, hogy a vér tisztátalan dolgokat,
baktériumokat, vírusokat, és a szervezetből kiürülő
szennyező anyagokat tartalmaz. Sok betegség a vér
útján terjed.
95

96

Azt is tudjuk, hogy a többszörösen telített zsírok, mint
amilyenek a tejtermékekben és a húsokban is vannak,
megemelik a vér koleszterinszintjét, ami az érrendszeriés szívbetegségek fontos veszélytényezője. Mennyivel
több betegséget meg lehetne előzni, ha az ember
Teremtőjében bízva döntené el, mi a legjobb táplálék
számára!
Mozogjunk az egészségünkért#
A Biblia azt mondja, hogy miután Isten megteremtette
Ádámot és Évát, munkát is adott nekik: hasznos
elfoglaltságot és testmozgást:

97

(Szöveg: 1 Mózes 2:15)#
És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden
kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.#
1Mózes 2:15
98

A testmozgás sok betegségtől óvja meg a testet! A tétlen
szervezet legyengül, sorvadásnak indul.

99

A testmozgás javítja az izomtónust, és tágítja a
véredényeket.

100

A tüdők működése hatékonyabb lesz, kevesebb
erőkifejtéssel több levegőt képes munkára fogni.

101
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102

(Szöveg: 1 Móz 3:19)#
Isten azt mondta: Orczád verítékével egyed a te
kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe.#
1Mózes 3:19#
Isten azt is mondta, hogy a földet átok fogja sújtani,
lesznek tövisek és bogáncsok, és fáradságos munkával
élj belőle életednek minden napjaiban. (17-18. versek.)
Isten tudta, hogy az embernek testmozgásra van
szüksége – nem csak azért, hogy karban tartsa testét,
hanem hogy ne kerüljön bajba.#
Valaki azt mondta: “A tétlenség a bűn melegágya.”

104

105

(Szöveg: 2Mózes 20:9)#
Isten azt mondta: Hat napon át munkálkodjál, és végezd
minden dolgodat. 2Mózes 20:9.#
Ha mindenki hat napon át dolgozna, talán túl fáradt
lenne ahhoz, hogy valami gonoszságba keveredjen!
Testünk a Szentlélek temploma. Csak akkor érthetjük
meg igazán, milyen fontos gondoskodni testünkről, ha
megértjük, milyen fontos az Isten számára.

106

(Szöveg: 1 Korinthus 6:19-20)#
Pál apostol mondta: Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti
testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma,
107

a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi
vagytok?

108
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103

A szív is hatékonyabban működik, minden
dobbanáskor több vért pumpál az erekbe.
Engergiatermelő oxigén jut a szövetekbe, ami javítja a
test általános állapotát. #
Miután Ádám és Éva vétkeztek, Isten megnövelte
számukra a munka mennyiségét, és több erőt is kellett
kifejteniük annak elvégzéséhez.
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Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti
testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.#
1Korinthus 6:19-20.
109

110

111

Az ember Isten tulajdona a teremtés és a megváltás
jogán. #
Az ár, amit Isten fizetett értünk: Fiának feláldozása a
Golgotán. Mivel ilyen végtelen áron mentett meg
bennünket, minden tettünkkel Őt kellene, hogy
dicsőítsük.
(Szöveg: 1 Korinthus 10:31)#
Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek,
mindent az Isten dicsőségére míveljetek.#
1Korinthus 10:31#
Mindenki, aki igazán szereti Istent, vigyázni fog arra,
hogy mindent elkerüljön, ami tönkretenné, vagy
beszennyezné testét.
(Szöveg: 1 Korinthus 3:17)#
Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt
az Isten.

112

113

Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.#
1Korinthus 3:17#
Talán valakiben felmerül a kérdés, milyen módon
szennyezheti az ember a testét. Pál felsorol egy néhány
dolgot, amit el kell kerülnünk:
(Szöveg: 1 Korinthus 6:9-10)#
......Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem
bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók,
sem fajtalanok,

114
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sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, ... nem
fogják örökölni Isten országát.#
1Korinthus 6:9-10. (MBT)#
A Biblia a testet szennyező tevékenységek közé sorolja
az erkölcstelenséget és a különböző perverziókat. Ide
sorolja az iszákosságot is.

116

(Szöveg: Példabeszédek 23:31-33)#
Egy másik helyen ezt mondja: Ne nézd a bort, mily
veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő
csillogását; könnyen alá csuszamlik,
117

Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó,
megcsíp.

118

A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd
gondol gonoszságot. #
Példabeszédek 23:31-33.
119

Az egészség szempontjából az alkoholizmus a világ
egyik legkomolyabb problémája. Az autóbalesetek több
mint 50%-át közvetlenül az okozza, hogy a sofőr, vagy a
gyalogos “alkohol befolyása” alatt állt.
120

A gyilkosságok több mint felénél vagy a gyilkos, vagy
az áldozat, esetleg mindkettő ivott!

121
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(Szöveg: Példabeszédek 20:1)#
Salamon ezt írta: A bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital
lármássá, senki sem bölcs, aki attól tántorog.#
Példabeszédek 20:1.
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122

Az alkohol gyengíti a szervezet képességét arra, hogy
felhasználja a vitaminokat, a szeszesitalokban (és a
legtöbb üdítőitalban) található cukor pedig csökkenti a
szervezet betegségekkel szembeni küzdelmének
képességét.

123

Az alkohol májnagyobbodást okoz, és fogyasztójának
jóval nagyobb az esélye arra, hogy májcirózisban haljon
meg. A várható életkor legalább 12 évvel csökken.#
A legfrissebb statisztikák szerint minden tíz személyből
egy, aki megkóstolja az alkoholt, alkoholistává válik.
Napjaink kutatásaiból kitűnik, hogy nagyon sok agysejt
pusztul el minden egyes alkalommal, amikor alkohol
jut a véráramba, és az alkoholt fogyasztó apáknak és
anyáknak

124

125

jóval nagyobb számban születnek valamilyen
rendellenességgel a gyermekeik, mint az alkoholt nem
fogyasztóknak. A keresztény ember számára azonban
még ennél súlyosabb következményekkel is jár az
alkoholfogyasztás.

126

A keresztényeknek agyuk teljes kapacitására szükségük
van ahhoz, hogy visszaverjék Sátán kísértéseit. Nem
engedhetik meg maguknak, hogy gyengítsék vagy
teljesen elveszítsék ítélőképességüket, és ne tudják
megkülönböztetni a jót a rossztól!
A kereszten függő Jézus visszautasította a bódító italt,
amit a katonák felajánlottak neki
fájdalomcsillapítóként.

127

Bár Jézus gyötrő fájdalmakat szenvedett, mégsem
fogadott el semmit halála pillanatáig, ami
elhomályosította volna elméjét.
128
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Más gyakori szokások is komolyan veszélyeztetik a jó
egészséget. A dohányzóknak ezer százalékkal több
esélyük van arra, hogy tüdőrákban haljanak meg, mint
azok, akik sosem dohányoztak. A dohány nem csak
rákot okoz. Egy dohányzónak 103 százalékkal nagyobb
esélye van arra, hogy szívbetegségben haljon meg, mint
annak, aki sosem dohányzott rendszeresen.
A tüdőtágulat több mint 55 000 életet követel évente! A
nikotin a vérerek összeszűkülését is okozza.

131

A zsír felhalmozódása és az artériák beszűkülése
akadályozza, hogy a vivőerek elég vért vigyenek a
szívhez, a végtagokba, és más szervekbe.#
Ezen a ponton elegendő egy kicsiny – az összeszűkült
vérerekben elakadt – vérrög ahhoz, hogy szívinfarktust
vagy stroke-ot okozzon.
A dohányzó személy fő célpontja az elbutulásnak is,
hiszen nem jut elegendő oxigén az agyba.

132

A terhességük folyamán dohányzó nők roncsolják
kisbabájuk vérereit is. Az újszülött-halálozás 27%-kal
magasabb a dohányzó anyák esetében.
133

A dohányzás csak az elmúlt évben több mint 500 000
ember haláláért volt felelős.

134

(Szöveg: 2Mózes 20:13)#
Isten azt parancsolta: “Ne ölj.” 2Mózes 20:13. Hányan
pusztítják el önmagukat azzal, ahogyan táplálkoznak,
amit isznak, és amit elszívnak?
135
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Valaki azt mondta, a leggyakoribb gyilkos eszközök a
kések, villák és kanalak. Talán hozzátehetnénk még a
poharakat és az üvegeket is!
136

A koffeinről, a kávéban található kábíttószerről úgy
beszélnek a tankönyvek, mint ha élénkítőszer, és méreg
lenne. Harold Shryock, M. D., Te és az egészséged, 1.
köt., 413. o.
137

A tea és a kóla jellegű üdítők szintén koffeint
tartalmaznak. Ezeket az üdítőitalokat mostanában már
kapcsolatba hozzák a szívbetegségekkel, az
idegrendszeri zavarokkal, és a hólyagrákkal is.
138

Ha egy ismerősnek pár óránként át kellene mennie egy
másik helyiségbe, hogy koffeint fecskendezzen ereibe,
akkor kábíttószer függőnek neveznénk el. De hányan
teszik ugyanezt a kávéval, és a kólával!
139

Az igazi mértékletesség azt jelenti, hogy mindent
kerülünk, ami káros, és ami jó, azt is mértékletesen
fogyasztjuk.
140

Sokan túlzott mennyiséget fogyasztanak abból, ami jó!#
Ez egy másik fő egészségügyi problémához vezet
bennünket, ami a világ sok részén jelen van.
141

Valaki úgy becsülte, hogy testünk minden 45 dekányi
zsírja mintegy egy kilométernyi új véreret igényel,

142

és a szívnek ezen a plusz érhálózaton is vért kell
átpumpálnia.#
- Harold Shyrock, M. D., Te és az egészséged
143
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A túlsúlyos személyeknek túlterhelt a szíve, a veséje, a
mája és a tüdeje.A túlsúlyos emberek tizenhat olyan
betegségtől szenvednek, amelyek soványabb barátaik
körében nem jellemzőek.
144

145

147

Pihenés és elmélyülés#
Jézus hitt a kikapcsolódás és a feszültség alól való
szabadulás fontosságában. Miután egy nehéz napot
töltött egy nagy tömeggel, Jézus így szólt
tanítványaihoz:
(Szöveg: Márk 6:31)#
Ő pedig monda nékik: Jertek el csupán ti magatok
valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé.#
Márk 6:31.#
Jézus azt szeretné, ha életünkben egyensúlyban lenne a
munka, valamint a pihenés és az elmélyülés.
Ezért adta nekünk a szombatot. Isten tudja, hogy
szükségünk van arra, hogy elfeledkezzünk
problémáinkról és munkánkról, és vele töltsük az időt.

148

149

Lehet, hogy zsúfolt programunkból nem tudunk
kimenekülni a pusztaságba, de az év bizonyos szakában
jó, ha van egy ilyen hely. Talán jobban kedveli a hegyek
közötti, elszigetelt helyeket, ahol a magas fák és mély
tavak lecsendesíthetik a háborgó szívet.
Bárhol legyen is az, találnia kell egy olyan helyet, amely
távol van a tömegtől, a zajos városoktól és országutaktól.
Ha örömét leli valamilyen játékban, vidámságban, annál
jobb!

150
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Isten azt szeretné, ha jól gondoskodnánk testünkről,
hogy a legteljesebben élvezhessük az életet. Azt
szeretné, ha felelősségteljes, erkölcsös, boldog emberek
lennénk. Azt szeretné, ha bővölködő életünk lenne. Az,
hogy milyen hosszú ideig, és mennyire egészségesen
élünk, attól függ, milyen mértékig követjük az Ő
tanácsait.
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Igen, Isten azt szeretné, ha már itt is egy kis darab
mennyország lenne az életünk, és készen lennénk arra,
hogy az újjáteremtett földön éljünk, ahol e világ minden
betegsége és csapása örökre megszűnik.
151

152

153

“Ez nagyon jól hangzik” – mondhatja erre. “Én ott
akarok lenni, de vannak olyan szokásaim, amelyeket
nem tudok legyőzni.”#
Van egy jó hírem ma. Isten nem várja el, hogy az ember
önmagától megtegye ezt.
(Szöveg: János 15:5)#
Jézus ezt mondta: ...nálam nélkül semmit sem
cselekedhettek.#
János 15:5#
Saját erőnkből nem tudjuk legyőzni rossz szokásainkat.
Megváltónk azonban ott áll mellettünk, és segít nekünk!
Pál ismerte a titkot.
(Szöveg: Filippi 4:13)#
Pál mondta: Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki
engem megerősít.#
Filippi 4:13

154
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Egy hölgy részt vett egy ehhez hasonló
előadássorozaton. Amikor a lelkész meglátogatta őt,
beszélt vele az egyházba való visszatérésről. #
A hölgy könnyektől csillogó szemmel válaszolt: “Én
szeretnék visszatérni, de nem tudok.” Dohányzom.” #
A lelkész néven szólította őt, és megkérdezte: “Hiszed,
hogy Jézus azt szeretné, hogy legyőzd ezt a szokást?” #
“Ó, igen! Hiszem. De nem tudok leszokni. Túl gyenge
vagyok.” #
A lelkész azt kérdezte tőle: “Felolvashatok egy bibliai
igét?” 1János 5:14-nél nyitotta ki Bibliáját. “Az iránta
való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő
akarata szerint kérünk, meghallgat minket.” (MBT)#
“Nos, Mary, bízol magadban, hogy le tudsz szokni a
dohányzásról?”#
“Nem” – válaszolta a hölgy. #
“Nagyon jó!” – mondta a lelkész. “Mert a Biblia azt
mondja, hogy “az iránta való bizalmunk pedig azt
jelenti...” Tehát, kiben kell bíznunk?”#
“Őbenne” – válaszolt a hölgy.
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A lelkész újra felolvasta a szöveget, és hozzáfűzte: “Az
iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit
az ő akarata szerint kérünk – kivéve azt, hogy
leszokjunk a dohányzásról -, meghallgat minket.”
“Beleírhatom ezt a Bibliádba? Elkérhetem a Bibliádat,
hogy beleírjam?”#
“Nem, nem!” – válaszolta a hölgy. “Nem akarom
megváltoztatni a Biblia szövegét.”#
A lelkész megkérdezte tőle: “Megegyezik Isten
akaratával, hogy leszokj a dohányzásról?” #
“Igen” – válaszolta a hölgy.#
“Akkor kérheted Krisztustól bizalommal az erőt, amit Ő
megígért?”#
“Ó, igen!” – válaszolt Mary. “Hiszem, hogy kérhetem.”#
“Még egy kérdésem van. Mikor kaphatod meg ezt az
erőt, hogy leszokj a dohányzásról? Egy hét múlva, egy
hónap múlva, három hónap múlva? Mikor kapod meg
ezt az erőt?” Ekkor Bibliájában a János 1:12-höz
lapozott, és ezt olvasta: “Valakik pedig befogadák őt,
hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek”.
Befogadni Jézust azt jelenti, hogy hatalmat kapunk.” –
folytatta. Nos, ma este láthattuk, hogy bízhatunk
Jézusban. Láttuk, hogy ha bármit kérünk az Ő akarata
szerint, Ő meg fogja adni nekünk. És tudjuk, hogy
megegyezik az Ő akaratával az, hogy leszokj a
dohányzásról. Azt is láttuk, hogy ha befogadod Őt,
akkor hatalmat, erőt fogsz kapni.”
Az Ő segítsége által bővölködő, egészséges, örömteli
életet élhet ön is itt és most, és élvezheti majd az örök
életet az újjáteremtett földön. Nyújtsa ki kezét Őfelé, Ő
is kinyújta kezét ön felé!
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Van még egy esélyünk.
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(Video: 10 másodperc) 1992 márciusában, egy keresztény
evangélizátor előadás-sorozatot tartott a moszkvai
Kreml előadótermében."
Az egyik előadás után, éppen az irodájában üldögélt,
amikor az ajtó hirtelen kivágódott.
Egy keménykötésű, ápolatlan szakállú és zord külsejű
fiatal férfi rontott be a szobába."
Arra gondolván, hogy bizonyára támadásra készül a
férfi, az evangelizátor egy lépést hátrált. Az orosz
tolmács közéjük lépett."
A fiatal férfi karjával hadonászott miközben orosz
nyelven hangosan beszélni kezdett."
A tolmács elmagyarázta, hogy ez az ember egyike a
hírhedt moszkvai bűnözőknek."
Már nyolcszor volt börtönben és mivel jövőjét illetően
bűntudattal és reménytelenséggel volt tele, szeretett
volna békét találni valahol."
Az evangelizátor halkan felolvasta 1 János 1:19-et. “Ha
megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa
bűneinket és megtisztítson minket minden
hamisságtól.”"
"
Elmondta neki annak a bűnözőnek a történetét, aki a
kereszten talált feloldozást. Biztosította afelől, hogy
“Jézus ugyanaz az Üdvözítő ma is, aki bűnbocsánatot,
szabadulást és üdvösséget kínál. Fogadja el! Örülhet
ennek. Dicsérje érte Istent!”"
Ekkor ennek az orosz bűnözőnek könnyek kezdtek
peregni az arcán, majd letérdelt és elfogadta Isten
bocsánatát.
Körülbelül egy évvel később az előadó ismét
Moszkvában járt. Ahogy dícséretet mondott egy
újonnan alakult gyülekezet hívőivel, észrevette a
megtért bűnözőt az éneklő kórusban.

4
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A régi bűnöző arca most belső békéről árulkodott,
örömtől sugárzott, mert elfogadta Krisztust. A Biblia
tanításai átalakították életét és a bibliai keresztség által
Jézus követőjévé lett."
A bibliai keresztség az Isten kegyelme által átalakult
élet szimbóluma. A keresztség egy Jézus Krisztusban
elindult új életről tesz bizonyságot."
Egy megváltozott életről ad hírt."
Az élet drámai megváltozásának, amit Krisztus az ember
életében véghezvihet, egyik legszembetűnőbb példája
Saul, azaz a későbbi Pál apostol élettörténete.
Habár Saul születésétől fogva római polgár volt és a
legjobb tanítók oktatták Jeruzsálemben, lelkes híve volt
a zsidó vallásnak és a zsidó hit rendíthetetlen
védelmezőjeként ismerték.

6

Saul, kinek neve megtérése után Pál lett, maga mondja
el, hogy mit tett azért, hogy véget vessen a
kereszténységnek.
7

(Szöveg: Apostolok cselekedetei 22:4, 5)"
“És... üldöztem mind halálig, megkötözvén és tömlöczbe
vetvén mind férfiakat, mind asszonyokat...
8

Damaskusba menék, hogy az odavalókat is"
fogva hozzam Jeruzsálembe, hogy bűnhődjenek.”"
Apostolok cselekedetei 22:4, 5.
9

Ahogy útban volt Damaskus felé, egy vakító fényt látott
az égből ragyogni és a földre zuhant.

10
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(Szöveg: Apostolok cselekedetei 22:7, 8)"
Egy hangot hallott ezt mondván: “...Saul, Saul,"
mit kergetsz engem?”
11

és Saul így válaszolt: “Kicsoda vagy, Uram?” A hang ezt
mondta:

12
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“Én vagyok a názáreti Jézus, akit te kergetsz.”"
Apostolok cselekedetei 22:7, 8.

13

14

(Szöveg: Apostolok cselekedetei 22:10)"
A büszke farizeus most alázatosan így kérdezte az Urat:
“...Mit cselekedjem, Uram? Az Úr pedig monda...: Kelj
fel és menj el"
Damaskusba;
és ott megmondják néked mindazokat, amik
elrendelvék néked, hogy véghez vigyed.”"
Apostolok cselekedetei 22:10.

15

Sault megvakította az erős fény, így elkísérték
Damaskusba egy házhoz.

16
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Ott három napig volt ideje, hogy elgondolkozzon
azokon a szenvedéseken és fájdalmakon, amit Isten
népének okozott és arról az időről, amikor esküvel
tagadta, hogy Jézus a Messiás és követőit elhitetett
fanatikusoknak tartotta."
Isten követői ellen tanúként vallott és hamisan
megvádolva őket a világ Megváltójával szemben tette le
esküjét!"
Most ezek felismerése micsoda szívfájdalmat okozhatott
neki!"
Saul időt kapott, hogy rendezze dolgait az Úrral.
Teljes sötétségben töltötte el ezt a három napot, azután
Isten egy Anániás nevű prófétát küldött hozzá, aki ezt
mondta:

18

(Szöveg: Apostolok cselekedetei 22:13-15)"
“...Saul atyámfia,nyerd vissza szemed világát."
És én azon szempillantásban reá tekintettem.
19

“Ő pedig monda: A mi atyáinknak Istene választott
téged, hogy megismerd az ő akaratát,

20

és meglásd amaz Igazat, és szót hallj az Ő szájából.

21

22

4

“Mert leszel néki tanúbizonysága minden embernél
azok felől, amiket láttál és hallottál.”"
Apostolok cselekedetei 22:13-15."
Majd azért, hogy Saul végleg bezárja a múlt ajtaját és
nekikezdjen egy új életnek,
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(Szöveg Apostolok cselekedetei 22:16)"
Anániás így szólt Saulhoz: “Most annakokáért"
mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél"
meg és mosd le a te bűneidet,
23

segítségül híván az Úrnak nevét.”"
Apostolok cselekedetei 22:16.

24

Amikor pedig megkeresztelkedett tudta, hogy Isten
megbocsátott neki."
Saul, az üldöző, Pál lett, Jézus hűséges követője egész
életében!
26

Előfordult már, hogy szeretted volna az életed elölről
kezdeni és múltbeli hibáidat meg nem történtté tenni?

27

28

(Video: 8 másodperc) Isten jól tudja, hogy mindenkinek
szüksége van egy ilyen élményre, ezért vezette be a
keresztséget. Ez annak a jele, hogy Jézushoz
csatlakozunk és attól kezdve valami új kezdődik el, egy
új élet Őbenne."
Mi más jelképezhetné szebben azt, hogy meghalunk a
bűnnek és egy új életet kezdünk el, mint ahogy a
vízalámerítéses keresztséggel elmerülünk a
hullámsírban?

5
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Így kellett tehát Saulnak örökre az Úrhoz csatlakoznia."
A keresztség volt a kapu Saul új életéhez. Szükséges
volt, hogy tisztára mossa szörnyű bűneit, amit a vallás
nevében vitt véghez."
Meg kellett tisztulnia. Jól tudta, hogy Isten csodálatos
kegyelmére és megbocsátására van szüksége.
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A keresztség eredete Keresztelő Jánossal, a meghatározó
jelentőségű prófétával vette kezdetét a
kereszténységben, aki Júdea zord vidékein bátran
hirdette az embereknek, hogy bánják meg bűneiket."
A Jordán folyóhoz vezető utakon tömegek jöttek, hogy
őt hallgassák.
(Szöveg: Máté 3:5, 6)"
A Biblia így tudósít: “Ekkor kiméne ő hozzá"
Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész
környéke.

30

és megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében,
vallást tévén az ő bűneikről.”"
Máté 3:5, 6.
31

Becsukván az ácsműhely ajtaját és búcsút mondva
anyjának, Jézus is elindult a Jordán felé vezető úton."
Amikor pedig János megpillantotta Jézust, felismerte
Őt és prédikációját abbahagyta.
32

33

(Szöveg: János 1:29)"
És rámutatva Jézusra, János így szólt: “...Ímé "
az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ"
bűneit!”"
János 1:29.

34

János felismerte benne az igazi áldozati Bárányt, aki
majd meghal minden ember bűnéért, aki csak kész
elfogadni helyettes áldozatát."
Amikor Jézus megkérte, hogy keresztelje meg, János
vonakodott azt megtenni.
(Szöveg: Máté 3:14)"
Ezt mondta: “...Nékem kell általad
megkeresztelkednem...” Máté 3:14.

35
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Jézus azért kérte keresztségét, mert azonosulni akart az
emberrel."
Tökéletes példát akart adni, amit követhetünk."
Ezért János alámerítette Jézust a Jordán vizében, mert a
keresztség szó valójában alámerítést jelent.
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De Jézus ragaszkodott hozzá: “...Engedj most,"
mert így illik nékünk minden igazságot"
betöltenünk...” 15. vers."
János felismerte azt, hogy Jézusnak nem volt bűnös
múltja, amit meg kellett volna vallania."
És természetesen nem volt szüksége arra sem, hogy
bebizonyítsa hitét saját feltámadását illetően!

(Szöveg: Máté 3:16, 17)"
A Biblia ezt mondja: “És Jézus megkeresztelkedvén,
azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek
megnyilatkozának néki,
38

és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy"
galambot és ő reá szállani.

39

40

És az égből egy hang így szólalt meg: “Ez az én
szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.”"
Máté 3:16, 17"
Isten galamb szárnyakon küldte szeretetét és
bátorításának szavait Jézusnak, és még valamit tett.

41

Ahogy Jézus kijött a vízből és vizes ruhában megállt a
Jordán iszapos partján, Isten nyilvánosan kijelentette,
hogy Fiának és szolgálatra Felkentnek ismeri el."
Krisztus keresztsége jelezte nyilvános szolgálatának
kezdetét, mert Péter ezt mondta róla:
(Szöveg: Apostolok cselekedetei 10:38)"
“A názáreti Jézust...kené fel...az Isten Szent Lélekkel és
hatalommal,

42
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43

ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket,
akik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő
vele.”"
Apostolok cselekedetei 10:38."
Jézus maga nem keresztelt, de a Biblia feljegyzi, hogy
tanítványai igen.
(Szöveg: János 4:1, 2)"
“...a farizeusok meghallották, hogy Jézus több
tanítványt szerez és keresztel, mint János,

44

jóllehet Jézus maga nem keresztelt, hanem tanítványai.”"
János 4:1, 2."
És figyeljük csak Jézus utolsó feljegyzett parancsát
közvetlenül mennybemenetele előtt:
45

(Szöveg: Máté 28:19, 20)"
“Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká"
minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a
Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
46

Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit"
én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig...”"
Máté 28:19, 20.
47
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48

Gondolkodott-e már azon, vajon milyen keresztséget
gyakoroltak Jézus követői, miután Ő visszatért a
mennybe?"
Nem kétséges, hogy Jézus példáját követték, mivel az Ő
tanítványai voltak.

49

(Szöveg: Efézus 4:5)"
Pál, aki egyike volt Jézus legodaszántabb követőinek,
ezt írja: “Egy az Úr, egy a hit,"
egy a keresztség.”"
Efézusbeliekhez írott levél 4:5.

16 – Az újrakezdés lehetősége
A kereszthalál utáni egyetlen részletesen feljegyzett
keresztséget, amit Filep által hajtott végre, az Apostolok
cselekedetei őrzi.
50

51

Filep éppen a Gáza felé vezető poros országúton
gyalogolt, amikor meglátta Kandakénak, Etiópia
királynőjének komornyikját, aki egész kincstárának
felügyelője volt. A komornyik Jeruzsálemben volt
imádkozni.
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Most éppen hazafelé tartott a fogatán és közben egy
tekercset olvasgatott."
Filep odafutott hozzá és odakiáltott neki:
52

(Szöveg: Apostolok cselekedetei 8:30, 31)"
hogy vajon érti-e azt, amit olvas. A kincstárnok"
azonnal válaszolt:
53

“Mimódon érthetném, ha csak valaki meg nem"
magyarázza nékem?...”

54

55

56

Azzal meghívta Filepet, hogy szálljon fel hozzá a
hintóba."
Filep megnézte, hogy mit olvas és látta, hogy éppen
Ézsaiás könyvének 53. fejezete az."
Az a rész Jézus életéről szólt és a Messiás
keresztrefeszítésének részleteiről.
(Szöveg: Apostolok cselekedetei 8:35)"
A Biblia szerint “Filep pedig száját megnyitván, és
elkezdvén ezen az íráson,"
hirdeté neki a Jézust.”"
Apostolok cselekedetei 8:35.
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57

Micsoda Biblia tanulás lehetett ez a zötyögős hintóban!"
Filep azonban nem csak Jézusról beszélt, de
nyilvánvaló, hogy elmagyarázta a keresztség
jelentőségét is, mivel a Biblia leírja, hogy amikor egy
vízhez értek, az etióp férfi így szólt Filephez:
(Szöveg: Apostolok cselekedetei 8:36, 37)"
“...Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem?”
Apostolok cselekedetei 8:36.

58

Filep így válaszolt: “Ha teljes szívből hiszel,"
meglehet.”

59

Az etióp ekkor ezt mondta: “Hiszem, hogy"
a Jézus Krisztus az Isten Fia.”"
37. vers.
60

61

(Szöveg: Apostolok cselekedetei 8:38)"
“És megállítá a szekeret; és leszállának"
mindketten a vízbe,Filep és a komornyik;és"
megkeresztelé őt.”"
Apostolok cselekedetei 8:38."
Filep alámerítette az etióp kincstárnokot a vízbe,
éppúgy, ahogy János mikor Krisztust"
megkeresztelte.
(Szöveg: Apostolok cselekedetei 8:39)"
“Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke"
elragadá Filepet;

62

...és...a komornyik ...tovább méne az ő útján"
örömmel.”"
Apostolok cselekedetei 8:39
63
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Ez történik tehát, amikor eltemetjük a bűnös régi életet
és egy újat kezdünk Krisztusban."
Világosan látszik tehát, hogy a alámerítéses keresztséget
gyakorolták a korai keresztény gyülekezetekben.
64

65

Valójában semmiféle bizonyíték nincs az
Újtestamentumban, hogy a keresztségnek más formája
is lett volna. A képen a Filippiben található első
századbeli keresztelő medence látható. A korai egyház
történészei és az arheológusok leletei

66

James Gibbons bíboros a következőket írta:"
“A kereszténység megalapítását követő néhány század
során a keresztség rendszerint"
egyet jelentett az alámerítéssel,
67

ám a tizenkettedik századtól a vízbemártás általi
keresztelés vált uralkodóvá a katolikus egyházban,

68

mivel ez a mód kevesebb kellemetlenséggel"
jár, mint az vízalámerítéses keresztelés...

69

“...Az egyház saját belátása szerint cselekszik,"
mikor az idő és hely szabta körülmények szerinti
legkényelmesebb módot fogadja el.”"
–Atyáink Hite, 94. kiadás, 227. oldal.
70
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mind azt mutatják, hogy az alámerítés volt a keresztség
kizárólagos formája egészen a 12-ik és 13-ik századig.
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71

Ma is sok turista látogatja a Törökországban található
bibliai Efézus városának romjait, ahol a Szent János
templom látható."
Ez a templom János apostol emlékére épült."
Érdekessége az a köralakú keresztelőmedence, amely
körülbelül három és fél méter átmérőjű, százhúsz
centiméter mély, mindkét oldalán lefelé vezető
lépcsőzettel.
A legtöbb ember már hallott arról a régi olaszországi
harangtoronyról a pisai katedrális előtt, amit általában
úgy ismerünk, mint a Pisai ferde torony.

72

A katedrális és a ferde torony mellett egy
keresztelőheyet is találunk itt, egy kerek alakú épületet,
amely magában foglal
73

egy jó hat méter széles és százhúsz centiméter mély
medencét, amit a tizennegyedik században építettek."
Ezerhatszáz évvel Krisztus mennybemenetele után még
mindig az alámerítés volt a keresztelés módja!
74

Több tucat ilyen hatalmas keresztelőmedencével
rendelkező katedrálist találunk egész Európa szerte."
Csak Olaszországban hatvanhat található, amelyek a
negyedik és a tizennegyedik század között épültek.
75

De valóban ennyire fontos a keresztség szertartása?

76

Valóban szükséges megkeresztelkedni?

77
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(Szöveg: János 3:5)"
“Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked:"
Ha valaki nem születik víztől és Lélektől,
78

nem mehet be az Isten országába.” János 3:5

79

80

Krisztus ezt az ünnepélyes kijelentést nem csak egy
alkalommal tette. Ugyanezt a dolgot hangsúlyozza Márk
evangéliumának 16-ik fejezetében a 16. versben:
81

82

(Szöveg: Márk 16:16)"
“Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül...”"
Márk 16:16."
A bibliai keresztségre való felkészülés első lépcsője, ha
elhisszük, hogy Jézus Krisztus meghalt bűneinkért és Ő
a mi Megváltó Urunk.
Filep is kihangsúlyozta az etióp férfi számára a
Krisztusban való teljes hit szükségességét."
Amikor pedig az megkérdezte Filepet, hogy
megkeresztelkedhet-e, Filep így válaszolt:

83

(Szöveg: Apostolok cselekedetei 8:37)"
“...Ha teljes szívedből hiszel, meglehet...” Apostolok
cselekedetei 8:37.
84
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Jézus rámutat, hogy a víz általi születés, ami a
keresztségre való utalás, ahogy azt a későbbiekben látni
fogjuk majd, elengedhetetlen feltétele, hogy valaki a
mennyországba léphessen.
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85

86

(Szöveg: Máté 28:19)"
Jézus a második lépcsőt is megadta a tanítványoknak:"
“Elmenvén...tegyetek tanítványokká minden népeket,
megkeresztelvén őket...”"
Máté 28:19."
A tanítás a keresztség előzménye.
(Szöveg: Máté 28:20)"
Jézus megmondta, hogy a keresztségre készülőket
tanítani kell “...hogy megtartsák mindazt, amit én
parancsoltam néktek...”"
Máté 28:20
Más szóval annak a személynek, aki a keresztség szent
cselekményére készül meg kell értenie Jézus tanításait
és el kell azokat fogadnia. Ez azonban több, mint a
tantételek puszta ismerete.

87

88

(Szöveg: Máté 28:19)"
“Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden
népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és
a Szent Léleknek"
nevében.” Máté 28:19"
Szükség van arra, hogy Krisztusnak odaszánjuk
életünket. Amikor valaki Jézussal egyesül,
természetszerűleg elkezd krisztusi módon élni."
Egyszerűen nem akar olyasmit tenni, amivel Jézus nem
értene egyet!
A harmadik lépcsőfok a bűnbánat. Péter ezt mondja:

89

90
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(Szöveg: Apostolok cselekedetei 3:19)"
“Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy
eltöröltessenek a ti bűneitek...”"
Apostolok cselekedetei 3:19. A bűnbánat az egyén bűnei
felett érzett szomorúság és az attól való elfordulást
jelenti.
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Ez csak abból a szívből eredhet, amely már járt a
Kálvárián. Egy szív, amelyet érintett és meglágyított az
az áldozat a keresztfán, amely bűneinktől szabadít meg
bennünket.
91

Foglaljuk össze a keresztséget megelőző lépéseket!

92

93

2. A keresztség előtt meg kell érteni Jézus tanításainak
lényegét és hajlandónak kell lenni követni Őt.

94

3. Meg kell vallani az összes bűnt és meg kell azt bánni.

95

96

Lehet, hogy sokszor vágyott már arra, hogy az életét
pozitív irányba változtassa meg, de nem tudta, hogy
miként."
Ha a keresztségre való felkészülés ezen három pontját
követi, belülről igazán új emberré válhat."
Isten hatalma segítségével, megváltozhat, újjászülethet
és megtérhet.
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1. A keresztség előtt szükséges elfogadni Jézust, mint
Megváltót és Urat.
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97

Néha azt kérdezik az emberek: Ha megkeresztelkedem,
az egyház részévé leszek? Vagy csak Jézusban
keresztelkedem meg?"
A Biblia azt tanítja, hogy a Krisztusba való
megkeresztelkedés Krisztus testébe, az egyházba való
megkeresztelkedést jelenti. Amikor tömegek
keresztelkedtek meg Pünkösd napján a Biblia a
következőket jelenti ki:
(Szöveg: Apostolok cselekedetei 2:41, 42)"
“Akik azért örömest vevék az ő beszédét,"
megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a
napon mintegy háromezer lélek.

98

“és foglalatosok valának az apostolok tudományában és
a közösségben,

99

100

101
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a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.”
(Apostolok cselekedetei 2:41, 42)"
Az írás egyértelmű. Amikor megkeresztelkedünk, nem
válunk lelki árvákká. Nem maradunk egyedül."
Az apostoloknál megkeresztelkedettek “foglalatosok
valának az apostolok tudományában és a közösségben.”"
Isten Bibliában hívő egyházának tagjaivá lettek.
(Szöveg: 1 Korinthus 12:13)"
1 Korinthus 12:13 szerint: "
“Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan"
egy testté kereszteltettünk meg...” A 28-ik vers rámutat,
hogy a gyülekezet a test."
Amikor férfiak és nők elfogadják Jézust és életüket neki
szentelve követik Őt, vágyuk az, hogy hasonló hívőkkel
együtt imádhassák Őt. Szívüket felmelegíti az a tudat,
hogy részesei lehetnek a Krisztus parancsolatait
megtartó egyháznak.
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102

(Szöveg: Máté 28:19, 20)"
Ezért mondta Jézus Máté 28:19, 20-ban, hogy “Elmenvén
azért, tegyetek tanítványokká minden népeket,
megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent
Léleknek"
nevében,
tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit"
én parancsoltam néktek...”

Ma este Önt is kéri Jézus, hogy adja át Neki az életét.
Arra kéri, hogy legyen része az Ő Bibliában hívő,
parancsolatokat megtartó népének. Ugyanaz a meghívás
hangzik Ön felé, amit Pálnak is felkínált:
104

(Szöveg: Apostolok cselekedetei 22:16)"
“Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és
keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet...”
Apostolok cselekedetei 22:16
105

Egy éjjel egy zsidó előljáró, névszerint Nikodémus jött
Jézushoz."
Nem akarta, hogy barátai megtudják, hogy Jézus
felkeltette érdeklődését.
106

(Szöveg: János 3:2)"
Jézusnak hízelegve ezt mondta:”Mester,"
tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul;
107

108

mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te"
teszel, hanemha az Isten van vele.”"
János 3:2."
Jézus olvasott ennek az embernek a szívében, így
egyenesen a pontra tért és arról beszélt, ami Nikodémust
érdekelte.
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(Szöveg János 3:3)"
“Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony

109

mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem
láthatja meg az Isten országát.”"
János 3:3.
110

(Szöveg János 3:4)"
Nikodémus zavarba jött és azt kérdezte Jézustól:
“Mimódon születhetik az ember,"
ha vén?
111

Vajon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és
születhetik-é?” János 3:4

112

113

(Szöveg: János 3:5)"
Ekkor Jézus rámutatott, hogy Ő lelki újjászületésről
beszél, amikor azt mondja, hogy “Bizony, bizony
mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és
Lélektől,

114

nem mehet be az Isten országába.”"
János 3:5"
Jézus lelki újjászületésről beszélt, amiről a keresztség
tanúskodik."
Arra utalt, hogy a keresztelővízben a bűnös megtisztul.
Nem kétséges, hogy Nikodémus, a büszke farizeus azt
gondolta, hogy Isten országába erényei által léphet be,
mivel született hívő zsidó volt.

115
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Mindazonáltal, Jézus egyértelművé tette számára, hogy
semmi más nem lehet elegendő, csak a Szent Lélek ereje
által teljesen átformált élet, ami a keresztségben jut
kifejezésre.
116

Így pecsételi meg az ember annak az áldozatnak az
elfogadását, amit az Atya adott és a Fiú teljesített be.

117

118

119

(Szöveg: Máté 3:17)"
Krisztus keresztségekor Isten hangja volt hallható,
amint ezt mondta: “...Ez amaz én"
szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.”"
Máté 3:17
Ekkor a Szent Lélek egy galamb formájában felszentelte
Jézust, így lett Ő Messiás és Krisztus.

120

121

Ez az esemény jelezte Jézus Krisztus az emberek közötti
szolgálatának kezdetét."
Éppúgy, ahogyan a hívő keresztsége jelzi, a Krisztussal,
mint az ember Megváltójával megkezdett új életét.
Ugyanakkor ezen esemény által vallja meg a hívő az
emberek előtt, hogy keresztségével csatlakozik
Krisztushoz, az Ő jellemét veszi magára.
(Szöveg: Galátzia 3:27)"
Galátzia 3:27 ezt írja: “Mert akik Krisztusba"
keresztelkedtek meg, Krisztust öltözték fel.”

122
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Ez a Krisztusban megkezdett új élet.
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(Video: 10 másodperc) A keresztség, azoknak, akik
elfogadták Krisztus áldozatát, a kereszthalál három
alapvető tényébe vetett hit valóságáról szól.
123

124

125

(Szöveg: Róma 6:3, 4)"
Pál azt mondja, “Avagy nem tudjátok-é, hogy akik
megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba,"
az ő halálába keresztelkedtünk meg?”"
Róma 6:3
Aztán folytatja azzal a következő lépéssel, amit a
keresztény e szertartás során tesz:"
“Eltemettettünk azért ő vele együtt a"
keresztség által a halálba:” 4-ik vers."
De a hitből fakadó tettnek van még egy harmadik
lépcsője is.
(Szöveg: Róma 6:4)"
“Hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az
Atyának dicsősége által,

126

azonképpen mi is új életben járjunk.” 4-ik vers."
Ez a lényeg az egészben! A megkeresztelkedő személy a
Lélek és a víz által születik meg!
127

Így lesz tehát nyilvánvalóvá a Jézus Krisztus halálába,
eltemetésébe és feltámadásába vetett hit.

128

129
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(Szöveg: Róma 6:11) Pál tehát ezt üzeni nekünk:
“Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a
bűnnek, de éltek az Istennek"
a mi Urunk Jézus Krisztusban.”"
Érthető-e most már, hogy ez a szép momentum miért
része a keresztényi életnek?
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Olyan ez, mint a házasságkötés ünnepélyes pillanata
egy pár életében."
Lehetőség ez arra, hogy mindenki előtt nyilvánosságra
hozzák: egymáséi lesznek, ameddig csak élnek.
130

131

(Szöveg: Efézus 4:5)"
A Biblia kijelenti, hogy “Egy az Úr, egy a hit,"
egy a keresztség.” Efézus 4:5"
Mégis, látszólag igen sokféle keresztségi gyakorlat
létezik az egyházakban.

132

Csupán egy kérdést kell feltennünk: “Mit tett Jézus?”

133

A Bibliában azt találjuk, hogy János a Jordánban
keresztelt."
Miután megkeresztelkedett, Jézus kijött a vízből."
Tehát alámerítéses keresztségben volt része.
134

Valójában ez a görög baptizo szó jelentése, azaz víz alá
merítés, elborítás vízzel."
Ez a keresztelés egyetlen módja, ami a halált, az
eltemetést és Krisztus feltámadását jelképezi.
135

Egy alkalommal Pál és munkatársa Sílás Filippi
városába ment, mivel látomásban egy macedón férfit
látott, aki arra kérte, hogy látogassa meg.
136

Pál és Sílás tanítása nyomán Filippi város lakói haragra
gyúltak.

137
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Némelyikben meghintés van, némelyikben ráöntés, és
némelyikben csak vízbe merítés."
Hogyan lehet akkor egy a keresztség, ha ilyen nagy a
zűrzavar a helyes módot illetően?

16 – Az újrakezdés lehetősége
Olyannyira, hogy a tömeg rájuk támadt és életük
veszélybe került. Az emberek letépték ruhájukat, a
hatóság pedig megostoroztatta őket.
138

Börtönbe kerültek, ahol a börtönőr azt a parancsot
kapta, hogy szigorú őrizet alatt tartsa őket, nehogy
elszökjenek.
139

140

Éjfélkor, amikor Pál és Sílás imádkozott és énekelt,
hirtelen megmozdult a föld és a börtön falai
megrázkódtak. Ekkor a börtön ajtajai kinyíltak és a
láncok lehullottak a rabokról."
A börtön őre futva érkezett és látva, hogy az ajtók nyitva
vannak, azt feltételezte, hogy a rabok megszöktek.
Éppen kardját húzta elő, hogy életének véget vessen,
mivel biztos volt benne, hogy ezért a szökésért halállal
büntetik majd.

141

(Szöveg: Apostolok cselekedetei 16:28)"
De Pál hangosan odakiáltott az őrnek: “Semmi kárt ne
tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk!”
(Apostolok cselekedetei 16:28)
142

143

A börtönőr ámulattal tekintett rájuk! Ezek a férfiak, Pál
és Sílás, akik a börtönőr kezétől szenvedtek kínokat,
mégsem nehezteltek rá és nem akartak bosszút állni."
Megbizonyosodott róla, hogy valóban ártatlanok."
Elfutott, hogy fáklyát hozasson, azután bement a
cellába, leborult Pál és Sílás lábához és bocsánatukért
esedezett.
(Szöveg: Apostolok cselekedetei 16:30, 31)"
“És kihozván őket, monda: Uraim, mit kell nékem
cselekednem, hogy idvezüljek?”
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Isten két embere így válaszolt: “Higyj az Úr"
Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te
házadnépe!”
145

A börtönőr Pált és Sílást házába vitte és véres lábaikat és
hátukat megmosta.
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(Szöveg: Apostolok cselekedetei 16:33)"
“Az pedig maga mellé vette őket az éjszakának még
abban az órájában,"
kimosta sebeiket,
147

és azonnal megkeresztelkedett egész háza"
népével együtt.” Apostolok cselekedetei 16:33

148

149

Barátaim, ha eddig még nem értették a keresztség
jelentését és annak fontosságát, vagy nem volt
lehetőségük Jézust követni az alámerítéses keresztség
szent cselekményében, akkor ugyanaz a kérdés és
meghívás szól Önökhöz is, amit Anániás intézett
Saulhoz:
(Szöveg: Apostolok cselekedetei 22:16)"
“Most annakokért mit késedelmezel? Kelj fel és
keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet...”"
Apostolok cselekedetei 22:16.
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151
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Amikor Jézus megkeresztelkedett, egy hang így szólt a
mennyből: “Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én
gyönyörködöm.” Amikor valaki belép a keresztvízbe,
Urunk így szól az emberi szívhez: “Te vagy az én
szerelmes fiam. Te vagy az én szerelmes lányom. Benned
gyönyörködöm.” Az élet legnagyobb öröme, ha
tudomásunk van róla, hogy Istennek örömet
okozhatunk. Amikor megkeresztelkedünk, az a
csodálatos érzés tölti el az embert, hogy Istenhez
tartozunk. Ön is egyike Isten gyermekeinek. Bizonyos
értelemben a keresztség olyan, mint egy esküvő. A
házasságkötés előtt a mennyasszonyt és a vőlegényt a
szerelem köti össze. Nem a házasság maga hozza létre a
szerelmet a férfi szívében a nő iránt illetve a nő szívében
a férfi iránt."
A házasságkötés ennek a szeretetnek a bizonysága. A
házasságkötés nyilvános elkötelezettség a család és a
barátok előtt."
A keresztség is ilyen. Nem a keresztséggel jön létre
szívünkben az Isten iránti szeretet."
Az ok, amiért megkeresztelkedünk az, hogy már egy
ideje szeretet él bennünk Iránta."
A keresztség nyilvános megvallása családunk és
barátaink előtt és a gyülekezet előtt, hogy bensőséges
szeretet és elkötelezettség él bennünk Jézus Krisztus
iránt."
Amikor pedig elkötelezettségünket nyilvánosságra
hozzuk, múltunkat szimbolikusan eltemetjük a
keresztvízben és új életre támadunk fel Krisztusban."
A múlt eltűnt – eltemettetett –, hogy soha többé ne
kísértsen. Isten pedig megígéri, hogy Szent Lelkének
erejét biztosítja, mely képessé tesz a keresztényi életre."
Vannak, akik még haboznak, visszatartják magukat.
Úgy gondolják, hogy még nincsenek készen. De a
keresztség nem jelenti azt, hogy az ember tökéletes.
Annyit jelent, hogy az ember elszánta magát."
Jézus ma arra kér, hogy kövesd lábnyomát a keresztség
sírjába. Megbocsátást kínál, szabadulást a múlt minden
bűnéből és erőt, hogy Lelke által új életet élj."
Igent mondunk-e Jézusnak most? Ha követni
szeretnénk Őt a Bibliai keresztségben, kérem jöjjenek
előre, hogy egy imát mondhassak mindenkiért, aki
előrejön."

16 – Az újrakezdés lehetősége
Megkérek mindenkit, hogy az imára álljunk fel most.
Mielőtt én imádkozom, és ha valaki azt szeretné
mondani, hogy “Igen Jézus, szeretnék
megkeresztelkedni”, akkor jöjjön előre, majd fejet
hajtva álljunk meg itt, hogy imádkozhassak értük. Ne
halogassuk a döntést. Jöjjünk előre most és én
imádkozni fogok.

16 – Az újrakezdés lehetősége
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17 – Hogyan ismerhetjük fel a hamisítványt?
A világ legnagyobb csalása

1

3

4

5

17 – Hogyan ismerhetjük fel a hamisítványt?

2

(Video:19 sec) A legnagyobb hamisítások egyike az
1960-as évek végén történt. David Stein, egy tehetséges
francia fiatal, több mint 400 hamisítványt készített:
többek között Picasso-, Chagall-, Renoir-, és Van Gogh
képek másolatait. A műveket a híres festők kézjegyével
látta el, és eredetiként adta el őket. A remekművek
azonban hamisítványok voltak. Annyira jól sikerültek,
hogy eredetiségüket elfogadták.
(Video: 9 sec) Csupán 110-ről derült ki, hogy
hamisítvány. Stein-t 1972-ben tartóztatták le, és
büntetését a Sing Sing börtönben töltötte le Párizsban.
1980-ban helyezték szabadlábra. A börtönben eltöltött
idő alatt Stein szíve megváltozott, és eldöntötte, hogy
saját nevében fog festeni.
Ma világszerte elismert művész és oktató. Hogy mit
tanít? Amit a legjobban tud: „Hogyan ismerjük fel a
hamisítványt”. Biztosan egyetértesz: Stein
bebizonyította, hogy nem mindig könnyű észrevenni a
hamisítványt – még a szakértőknek sem! De mint
„csaló”, tudományában jártasnak mutatkozott, mégis
messze elmaradt
(Video: 7 sec) minden csalás eredetétől: Sátántól! A
Gonosznak nincs párja a csalásban, a megtévesztésben
és a hamisításban. Persze Sátán nem nyíltan dolgozik.
Más emberek, erők és szervezetek által működik. Ha
Isten és az igazság nyílt ellensége lenne, alig lehetne
esélye arra, hogy bármelyik keresztényt megtévessze.
Így tehát álruhába öltözve, gyakran a vallás köntösébe
burkolózva tevékenykedik –
találékonyan ötvözve az igazat a hamissal, hogy elvonja
az embereket Isten igaz imádatától. Több ezer éven át ez
volt az ő mindent felemésztő szenvedélye.
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17 – Hogyan ismerhetjük fel a hamisítványt?
Isten nem hagy minket egyedül a nagy csalóval
szemben, hanem figyelmeztet a Biblián keresztül a
végidő legnagyobb megtévesztésére.
7

A Biblia elmondja, hogy maga Dániel álmodott a
tengerből feljövő fenevadakról.

8

(Dániel 7:2,3) #
“... Látám az én látásomban éjszaka” írta Dániel “ és
ímé, az égnek négy szele háborút támaszta a nagy
tengeren.
9

És négy nagy állat jöve fel a tengerből, egyik különböző
a másiktól.” Dániel 7:2,3

10

Tengerből feljövő fenevadak?#
Mit jelenthet mindez?

11

Hagyjuk, hogy maga a Biblia nyújtsa felénk a kulcsot,
ezen jelképes prófécia megfejtésére. #
Először is, ebben az álomban szerepel a víz.
12

13

(Jel 17:15)#
Jel 17:15-ben ez áll: “... A vizek, amelyeket láttál... népek
azok, és sokaságok és nemzetek és nyelvek.”#
Ugyanebben a fejezetben Isten elmondja Dánielnek mit
jelképeznek a fenevadak:
(Dániel 7:17, 23) “Ezek a nagy állatok, amik négyen
voltak, négy király, akik támadnak a földön.

2
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17 – Hogyan ismerhetjük fel a hamisítványt?
„A negyedik állat negyedik ország lesz a földön a mely
külömb lesz minden országnál.” Dániel 7:17, 23#
Isten szava egyértelműen kijelenti, hogy egy fenevad
egy királyt vagy birodalmat jelképez.
15

17 – Hogyan ismerhetjük fel a hamisítványt?

A fenevadak, amelyek a Föld benépesült részeiből
jöttek ki eljövendő nemzeteket jelképeztek. #
Figyeld meg hogyan jellemzi őket Dániel 7:3:
16

(Dániel 7:3) “És négy nagy állat jöve fel a tengerből,
egyik különböző a másiktól.”

17

(Dániel 7:4) “Az első olyan, mint az oroszlán, és sas
szárnyai valának...”#
Dániel 7:4
18

(Dániel 7:5)#
“És ímé, más állat, a második, hasonló a medvéhez, és
kele egyik oldalára,
19

és három oldalborda vala szájában fogai között...”#
Dániel 7:5

20

(Dániel 7:6) “Ez után látám, és ímé, egy másik, olyan,
mint a párducz, és négy madárszárnya vala a hátán...”
Dániel 7:6
21

(Dániel 7:7) „Ezek után láttam éjszakai látásokban, és
ímé, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül
erős;
22

3
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nagy vasfogai valának, falt és zúzott, és a maradékot
lábaival összetaposta,

23

és ez különbözék mindazoktól az állatoktól, a melyek
előtte valának, és tíz szarva vala néki.Dániel 7:7.

24

Micsoda állatok! Láthatjuk, hogy egyik sem hétköznapi.
Mindegyiknek van olyan különleges tulajdonsága, ami
segít megértenünk a látomást.
25

26

Amint Dániel a négy fenevadról szóló látomásról
elmélkedett, emlékeznie kellett a nagy Nabukodonozor
király álmára – a nagy fémszoborról szóló álomra. A
szimbólumok mindkét álomban az ókori világ négy
birodalmára vonatkoztak,
(Video 6 sec) kezdve Babilonnal, a Méd és a Perzsa
birodalom, Görögország birodalma, a Római Birodalom,

27

és végül Jézus eljövetele és örökkévaló királyságának
megalapítása.

28

Menjünk vissza és nézzük meg ezeket a fenevadakat,
vagy nemzeteket, amint a föld népes részeiben életre
kelnek.
29

(Dániel 7:4) “Az első olyan, mint az oroszlán, és sas
szárnyai valának. Nézém, míg szárnyai kitépettek;
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17 – Hogyan ismerhetjük fel a hamisítványt?
és felemelteték a földről, és mint valami ember, lábra
állíttaték és emberi szív adaték néki.” Dániel 7:4

31

32

Maguk az ókori babiloniak is használták az oroszlánt
hatalmuk szemléltetésére.#
A régészek felfedezték a babiloni maradványokon a sasszárnyas oroszlán szimbólumát.
33

34

Ahogyan az oroszlán erejéről és hódításairól híres,
Nabukodonozor király katonai hódításai
felülmúlhatatlanok voltak. #
A gyorsaságot, amivel Babilon összegyűjtötte erejét,és
kiterjedt birodalmát szemléletesen ábrázolja a sasszárny. #
Figyeljük meg, hogy Isten ugyanezt az oroszlánszimbólumot használja Babilonnal kapcsolatban:
(Jer 4:7) “Felkelt az oroszlán az ő tanyájából, és a népek
pusztítója elindult.

35

kijött helyéből, hogy elpusztítsa a te földedet...” Jer 4:7

36

Babilon büszke, fényűző királya királyságát
örökkévalónak képzelte. Egyáltalán nem is gondolt arra,
hogy a világot bármely másik nép is uralhatná. #
Épületeinek köveire felíratta: “Álljon örökké!”
37
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Mi tudta volna jobban jelképezni Babilont, az első
világbirodalmat (amit az oszlopszerű szobron az arany
fej jelképezett), mint az oroszlán – az állatok királya?

17 – Hogyan ismerhetjük fel a hamisítványt?
(Video: 4 sec) Kr.e. 539, október 13-án a babiloni király
uralma (amit a szobor arany feje, és a sas-szárnyas
oroszlán jelképezett Dániel álmaiban) dicstelen véget
ért.
38

39

(Video: 3 sec) A második fenevad – a medve – által
szimbolizált királyság, vagy birodalom nem lehet más,
mint a hódító Médó-Perzsa Birodalom, ugyanaz a
királyság, amit a nagy szobor ezüst karja és mellkasa
jelképez. #
Amint Dániel nézte a medvét álmában, így szólt,
(Dániel 7:5) “... kele egyik oldalára, és három oldalborda
vala szájában fogai között...”#
Dániel 7:5

40

Dániel azt írta, hogy a medve három oldalbordát tartott
szájában, a fogai között, de a Biblia nem azonosítja ezek
jelentését.
41

Azonban a legtöbb bibliakutató azt gondolja, hogy a
három oldalborda

42

Lídiát, Babilont, és Egyiptomot jelképezi – azt a három
fő területet, amit a médó-perzsa hadsereg legyőzött.

43

A Perzsa Birodalom két századon át uralkodott, de
bármilyen vad és erős volt, Isten megmutatta Dánielnek
álomban, hogy egy másik fenevad, vagy királyság fog
támadni:
44
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(Dániel 7:6) “...És ímé, egy másik, olyan mint a párducz,
és négy madárszárnya vala a hátán;

45

46

Mint ahogyan a nehézkes mozgású medve nem
versenyezhet a gyors leopárddal, a perzsa hadsereg nem
tudott védekezni Nagy Sándor gyors hódításaival
szemben.
47

(Video: 4 sec) Nabukodonozor prófétikus álmában az
állókép bronz hasa és lábszárai a harmadik
világbirodalmat, Görögországot jelképezték, és Dániel
álmának leopárdja úgyszintén.
48

49

A négy szárny mutatja Nagy Sándor hódításainak
gyorsaságát. Legyőzte III. Dáriust, Perzsia uralkodóját
az arbelai csatában, Kr.e. 331-ben, s így kevesebb mint
20 év alatt a világ legnagyobb birodalmának uralkodója
lett. A leopárd 4 feje, Görögország 4 részét jelképezik.
(Dán 8:22)”... négy ország támad abból a nemzetből...”
Dán 8:22

50

51

A történelem elmondja, hogy Görögország valóban 4
részre szakadt. Nagy Sándor 32 éves korában halt meg,
csupán 7 évvel nagy arbelai győzelme után. Már mielőtt
eltemették elkezdődtek a hatalmi viszályok, először
rokonai között, majd a katonai vezetők között. Végül
Nagy Sándor négy tábornoka vette át a birodalom
irányítását.
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és négy feje vala az állatnak, és hatalom adaték néki.”
Dániel 7:6

17 – Hogyan ismerhetjük fel a hamisítványt?
(Video: 9 sec) Tehát a leopárdnak, vagy Görögországnak
4 feje volt!#
Cassander, Lysimachus, Ptolemaios, és Seleucus.
52

53

A legtöbb embernek gondot okoz egyetlen fejét a
megfelelő irányban tartania. Mit gondolnak, mi
történne, ha 4 lenne? Káosz! Mindegyik fej
megpróbálna az első számú lenni! Éppen ez történt a
Görög Birodalomban, Nagy Sándor négy tábornoka
négy kapzsi, nagyravágyó ember volt, akik meg akarták
szerezni az uralmat a birodalom felett.
“Mindegyikük köszörülte a kardját a másik ellen, és a
birodalom harcok színterévé vált.” – Nagy Sándor, 494.o.

54

55

A nyugtalanság, és a viszálykodás folytatódott a
birodalom négy része között, míg végül “Kr.e. 168-ban,
június 22-én a pydnai csatában megbukott Nagy Sándor
birodalma, halála után 144 évvel.” – Róma Történelme,
3. könyv, 10. fejezet.
De mi van a negyedik félelmetes fenevaddal, amelyikről
Dániel azt mondta, hogy a Görög birodalom után kel
életre?

56

57

Az angyal azt mondta Dánielnek, hogy a negyedik
birodalom más lesz mint a többi. A jelképes fenevad
rendkívül erős volt, hatalmas vas fogai voltak, amelyek
megsemmisítették prédáját. #
Ez a kép egy brutális, romlott hatalmat ábrázol.
Aligha lehetett volna ennél találóbb szimbólumot
találni a római birodalom ábrázolására.

58
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Róma sokkal könyörtelenebb és brutálisabb volt, mint
az összes őt megelőző birodalom. Egész nemzeteket
pusztítottak el, vagy népüket szolgaságra adták.
59

60

(Dán 7:8) #
Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny szarv
növekedék ki azok között,
61

és három az elébbi szarvak közül kiszakasztaték
őelőtte...” Dán 7:8

62

(Dán 7:24) Az angyal elmondta Dánielnek, hogy: “...A tíz
szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad...”

63

(Video: 4 sec) Kétség nélkül visszagondolt Dániel a fém
állóképre, amelynek vas lábai voltak a megosztott római
birodalom szimbólumaként.
64

(Video: 4 sec) Kr.u. 476-ra Észak-Európa barbár törzsei
már lerombolták a Római Birodalom nagyrészét. 7
királyság abból (nemzet) még ma is Európában él.
65

De ami a leginkább érdekelte Dánielt az a kis szarv volt,
ami a tíz szarv között nőtt ki, miközben a hatalomért
harcolva három szarvat lökött ki helyéből.
66
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(Video: 4 sec) Ennek a szörnyű fenevadnak vas fogai
voltak, míg a szobor negyedik birodalmát a vas lábak
jelképezték. Dánielt lenyűgözte ez a szörnyű vadállat,
különösen a tíz szarva.

17 – Hogyan ismerhetjük fel a hamisítványt?
(Dán 7:8) Dániel látta, hogy “...emberszemekhez hasonló
szemek valának ebben a szarvban, és nagyokat szóló
száj.” Dán 7:8
67

Ez a kis szarv aggodalommal töltötte el Dánielt.

68

(Dán 7:15) Így írt: “Megrendülék én, Dániel... és fejem
látásai megháborítának engem.” Dán 7:15

69

Miért okozta ezt Dánielben a kis szarv leírása?

70

(Dán 7:21, 25) Mert „... ez a szarv hadakozék a szentek
ellen és legyőzé őket.”

71

“És sokat szól a Felséges ellen,

72

és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy
megváltoztatja az időket és törvényt;

73

és az ő kezébe adatnak ideig, időkig, és fél időig.”

74
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Dániel felismerte, hogy ez a prófécia nem csak a
történelem egyik időszakának előrejelzése volt, hanem
Isten népére is vonatkozott.
75
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76

A „kis szarv” hatalma háborút készített Isten szentjei
ellen, és egy ideig előnybe került velük szemben. #
Nyilvánvalóan egy ellenséges, üldöző hatalom volt –
egy hatalom, vagy szervezet, amit Sátán arra használt
fel, hogy háborút készítsen Isten, az Ő népe, és az Ő
Igazsága ellen.
(Dán 7:28) Dániel így ír: „Engem, Dánielt pedig az én
gondolatim igen megrettentének,

77

és az én ábrázatom elváltozék rajtam, de a beszédet
megtartám szívemben.” Dán 7:28

78

KICSODA EZ A KIS SZARV?

79

80

Vizsgáljuk meg a Biblia leírását erről a kis szarvról, és
nézzük meg a történelmi feljegyzéseket vele
kapcsolatban. #
Dániel a negyedik fenevadot, vagy Rómát, a negyedik
világbirodalmat így írta le:
(Dán 7:7) “... rettenetes, és iszonyú, és rendkívül erős...
és tíz szarva vala néki.” (Dán 7:7)

81
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(Dániel 7:24)#
Dániel 7:24 elmondja nekünk, hogy a tíz szarv kinövése
azt jelenti, hogy “tíz király támad...”
82

83

84

85

Ahelyett, hogy a negyedik birodalom bukása után egy
újjabb támadt volna a történelem színterén, a prófécia
előre jelezte, hogy a római birodalomból 10 gyengébb
ország támad annak szétszakadása árán. #
A történelem igazolja Dániel próféciájának
beteljesedését.
A történészek szerint Róma széthullása Kr.u. 476-ban
következett be. Edward Elliott, angol történész Horae
Apocalypticae című könyve szerint a következő barbár
törzsek törtek be a Római Birodalomba Kr.u. 351-től 476ig.
(Video: 20 sec) A következő lista tartalmazza a Germán
törzsek és modern utódjaik neveit:#
Alamannok – Németek#
Burgundiak – Svájciak#
Frankok – Franciák#
Lombárdok – Olaszok#
Szászok – Angolok#
Szvévek – Portugálok#
Vizigótok – Spanyolok#
Heruliak – Kihaltak#
Ostrogótok – Kihaltak#
Vandálok – Kihaltak
Ez a Dániel által látott negyedik fenevad tíz szarva. És a
prófécia szerint a kis szarv, vagy a Római Birodalom
részei nagy hatalomra kerülnek a tíz szarv után.

86

(Dán 7:24) „A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz
király támad,

87
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és más támad utánuk… és három királyt fog megalázni.”
Dán 7:24

88

89

Egy másik uralkodó, Jusztiniánusz megsemmisítette a
vandálokat 534-ben, és megtörte az osztrogótok hatalmát
538-ban.
90

Így a dánieli prófécia három szarva „kiszakasztatott”.
Ezzel lehetővé téve a római egyház felemelkedését.

91

Ebben az időszakban történt, hogy Jusztiniánusz kiadott
egy rendeletet, amivel a római püspököt a NyugatRómai Birodalom politikai és vallási vezetőjévé tette.
92

Dán 7:24 „...különb lesz, mint az előbbiek.” Valóban
más volt ez a hatalom? A válasz: igen.

93

A többi királyság politikai hatalom volt, de a „kis szarv”
hatalma egy egyház volt, ami ügyesen bánt a politikai
hatalommal.
94
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A heruli királyságot Zeno segítségével érte el végzete
Kr.u. 493-ban.
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95

Úgy tűnik, hogy a próféta ujja teljes bizonyossággal
mutat a középkori Római Egyházra, és azonosítja a
Dániel 7. fejezetében megjelenő kis szarvval, mint
ahogy a protestáns reformátorok tették.#
Dániel bemutatja a kis szarv még egy jellemzőjét:
(Dán 7:21) “Látám, hogy ez a szarv hadakozék a szentek
ellen, és legyőzé őket.” Dán 7:21

96

(Dán 7:25) Azt is írta, hogy ez a hatalom „...a magasságos
egek szenteit megrontja...” Dán 7:25

97

98

Kötődnek üldöztetések a középkori egyházhoz? Sajnos,
igen!#
Az inkvizíció, a keresztes hadjáratok, a hugenották, a
valdensek, az albigensek, a harminc éves háború, a
kínpad, a börtön,
a máglyák lángjai történelmileg mind-mind a Római
Egyházhoz kötődtek felsőbbségének sötét századai alatt.
De látjuk, hogy van a kis szarvnak egy másik, nagyon
fontos megkülönböztetése is.

99

(Dán 7:25) A prófécia megjósolta: „…véli, hogy
megváltoztatja az időket és a törvényt.” Dán 7:25
Valóban megpróbálta a középkori pápai hatalom
megváltoztatni Isten törvényeit?
100

Igen, beismeri, hogy megváltoztatta a szombatot,
elsősorban a hagyományra hivatkozva, és áthelyezte
szombatról vasárnapra a nyugalomnapot.
101
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Az utolsó jellemző, amit tanulmányozni fogunk rámutat
arra, hogy ez a hatalom mikor lesz hatalma csúcsán, és
milyen hosszú ideig fogja üldözni Isten szentjeit:
102

103

104

105

Az idő kifejezés egy évet jelent – és az idők kifejezés két
évet jelent, vagy 720 prófétai napot. A “fél idő” egy fél
év, vagy 180 nap.#
Amikor összeadjuk az időt (360 nap), az időket (720
nap), és a fél időt (180 nap) 1260 prófétai napot, vagy
évet kapunk.
(Ez 4:6) Ezékiel szerint egy prófétai nap egy évet jelöl.
Ezékiel ezt írta: „ Egy-egy napot egy-egy esztendőül
számítottam néked.” Ez 4:6 A kis szarv hatalmának 1260
napig kellett uralkodnia! A történelem bizonyítja ennek
az időszakasznak a pontosságát
Az osztrogótokat, a három Római Egyházzal
szembenálló királyság utolsó tagját Kr.u. 538-ban
győzték le, és így a pápaság szabadon fejleszthette
politikai és vallási erejét.

106

Pontosan 1260 nappal később 1798-ban megtört a római
politikai hatalom Napóleon tábornoka, Berthier által.

107

108

Amint tanulmányoztuk Dániel 7. fejezetének
próféciáját, és a kis szarvat, ami a negyedik fenevad
fejéből nő ki, a következő jellemzőket találtuk, hogy
azonosítani tudjuk micsoda valójában ez a hatalom.
Nézzük most meg ezeket a jellemzőket.
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(Dán 7:25) „…és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél
időig.” Dán 7:25 Itt több Bibliai szimbólumot találunk.
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1. Ez a kis szarv Nyugat-Európában, a tíz királyság közül
nő ki, amik Róma bukása után jöttek létre. Dán 7:8

109

110

2. Hatalomra jutásakor a kis szarv három korábbi
királyságot pusztít el. Ezek a királyságok voltak a
Heruliak, Osztrogótok és a Vandálok. Ezek a nemzetek
ariánusok voltak hitvallásukat tekintve és megtagadták
a pápát mint egyházfőt.
3. A prófécia úgy szól, hogy ez a Kis Szarv a többi
szarvak között emelkedik ki, miután már azok
létrejöttek. Dán 7:20 Ez azt jelenti, hogy ennek a
királyságnak Kr.u. 476 után kellett létrejönnie.

111

4. Ez a hatalom más, mint a többi királyság. Politikai és
vallási királyság egyaránt. Dán 7:24

112

(Dán 7:21, 25)#
5. A Kis Szarv üldözi, vagy “megrontja” a szenteket.
“Látám, hogy ez a szarv hadakozék a szentek ellen, és
legyőzé őket.” Dán 7:21, 25
113
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(Dán 7:25)#
6. Ez a hatalom úgy “véli, hogy megváltoztatja az időket,
és a törvényt.” Más szavakkal ez az egyház azt
feltételezi önmagáról, hogy megváltoztathatja Isten
elrendelt időit, és parancsolatait. Dán 7:25

115

(Dán 7:25)#
7. A prófécia rámutat, hogy ez a hatalom 1260 éven
keresztül fogja uralmát gyakorolni. Mivel a Biblia így ír:
“És az ő kezébe adatnak ideig, időkig, és fél időig.” Dán
7:25
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Most már mindenki láthatja, hogy csak egy hatalom van,
ami a megfelelő időben és megfelelő helyen jött létre,
hogy beteljesítse ezeket a jövendöléseket. Ez a római
egyház.
116

117

Látomásában, amint Dániel figyelt, hogy a földi
hatalmak hogyan küzdenek a politikai és vallási uralom
megragadásáért,
118

Figyelmét hirtelen a földről a mennyre irányította.

119

(Text: Daniel 7:9, 10)#
Nézém, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú
leüle,
120

ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú.

121

széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz.

122

Tűzfolyam foly és jő vala ki az ő színe felől;

123

17
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Most, ugorjunk előre Dániel próféciájának
csúcspontjához, mivel Isten népe számára a befejezés
nagyon pozitív.
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ezerszer ezeren szolgálának néki;

124

és tízezerszer tízezeren állának előtte; ítélők ülének le,
és könyvek nyittatának meg.” Dán 7:9, 10

125

Dániel látta, hogy Isten, az Atya, akit itt öreg korúnak
nevez odamegy, és leül egy csodálatos trónra.

126

(Dán 7:22) Figyeljük meg hogyan írja le Dániel ezt az
eseményt: “Mígnem eljöve az öreg korú...” Dán 7:22. A
törvényszék most már készen áll az ítélkezésre.
127

128

(Dán 7:10)”...ítélők ülének le, és könyvek nyittatának
meg.” Dán 7:10#
Dániel látta a mennyei ítélkezést, ahol Isten megítélte a
kis szarv hatalmát, mely háborút készített a szentek
ellen. Dániel látta az ítélet kimenetelét is:
(Dán 7:26) “De ítélők ülnek és az ő hatalmát elveszik,

129

hogy megrontassék, és végleg elvesszen.” Dániel 7:26

130

Azután Dániel látott valami nagyon különlegeset,
nagyon csodálatosat, miután az Atya leült, és az ítélet
elkezdődött:
18
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(Text: Daniel 7:13)#
“Látám éjszakai látásokban, és ímé az égnek felhőiben
mint valami emberfia jőve;
132

és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék őt.” Dán 7:13

Ki ez a különleges személy, akit “Ember Fiának”
neveznek, és aki az Örök Bíró elé járult?

134

Jézus már több mint 40 alkalommal alkalmazta
önmagára ezt a kifejezést az Újszövetségben. Így szólt
meglepett tanítványaihoz:
135

(Máté 17:22, 23) “...Az ember Fia emberek kezébe adatik.

136

És megölik őt, de harmadnapon föltámad...” Máté 17:22,
23. Júdástól, az áruló tanítványtól Jézus ezt kérdezte:

137

Luk 22:48 “...Csókkal árulod el az embernek Fiát?” Luk
22:48#
De a legjelentőségteljesebb mondatot annak a főpapnak
mondta, aki Krisztus próbájának idején ítélkezett:
138

(Máté 26:64) “... Mostantól fogva meglátjátok az
embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján,

139
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és eljőni az égnek felhőiben.” Máté 26:64 #
Itt Jézus minden kétséget kizárva azonosítja magát az
Ember Fiával, akit Dániel a látomásban látott – azzal, aki
“az égnek felhőiben” jő el.
140

141

Krisztus azért jön az ítélkezéskor, hogy képviseljen
minden bűnöst, aki elfogadta őt Szószólójaként, és
Közbenjárójaként. A törvényszéken a mi
ügyvédünkként még soha nem vesztett el egy ügyet
sem! A bibliaszöveg azt mondja, hogy könyveket
nyitottak meg.
(Dán 7:10) “... ítélők ülének le, és könyvek nyittatának
meg.” Dán 7:10 utolsó fele

142

A könyvek tartalmazni fogják életünk minden tettét,
akár gonoszak azok, akár jók. Feljegyzik
lehetőségeinket is, amiket Isten adott nekünk és azt,
hogy hogyan használtuk fel ezeket a lehetőségeket.
143

Ha elfogadtuk Krisztust Megváltónknak és Urunknak,
akkor amikor a mi ügyünk Isten elé kerül, Krisztus
előlép majd, és kijelenti, hogy Ő a mi Megváltónk, és
hogy halála eltöröl minden bűnt, amit elkövettünk!
144

145

146
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Azon a napon a mennyei feljegyzésekben az ő bűntelen
élete átveszi a mi bűnös életünk helyét, és az egyetlen
dolog, amit az Atya látni fog, ha belenéz a
feljegyzésekbe az Krisztus bűntelen élete lesz, ami a mi
feljegyzéseink helyére került.
Örök életünk lesz, nem azért amit tettünk, hanem azért,
amit Krisztus tett a kereszten értünk. #
Talán Dánielt annyira érdekelte a Kis Szarv, és az, hogy
végül mi lesz annak sorsa, hogy egész történetét leírta,
különösen a vizsgálati idő utáni eseményekre figyelmet
fordítva,
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amikor a földi ügyeket alaposan megvizsgálják majd, és
eldől ki lesz Isten örökkévaló királyságának tagja. A
királyság pedig Krisztusé és az ő uralmáé:
147

(Dán 7:14) “És ada néki hatalmat, dicsőséget, és országot,

és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála:

149

az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik,

150

és az ő országa meg nem rontatik.”#
Dániel 7:14#
Dániel még több jó hírt közöl királyságáról:
151

(Dán 7:27) “... Az ország pedig, és a hatalom... átadatik a
magasságos egek szentei népének...” Dán 7:27#
Isten népe, az Ő szentjei; Krisztussal együtt örökösei
lesznek az örökkévaló királyságnak:
152

(Dán 7:18) “De a magasságos egeknek szentei veszik
majd az országot, és bírják az országot örökké és
örökkön örökké.” Dán 7:18
153

Ez a prófécia párhuzamot von a kő között, mely
Nabukodonozor álmában kéz érintése nélkül szakadt le,
és rásújtott a szobor lábára, majd:
154
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(Dán 2:35) “... az a kő pedig... nagy heggyé lőn, és betölté
az egész földet.” Dán 2:35#
Ebben a két párhuzamos próféciában – Nabukodonozor
álma a nagy állóképről, és
155

Dániel álma a fenevadakról – Isten összefoglalta a Föld
történelmét az ókori Babilon idejétől fogva addig a nagy
napig, amikor Jézus eljön a dicsőség felhőin, hogy
felállítsa a szeretet és az igazság örökkévaló királyságát.
156

Ma a vas és cserép lábak idején élünk. A Föld és lakói
számára az idő hamarosan lejár! Íme az üzenet, amit
Isten megpróbál megosztani mindannyiunkkal nagy
próféciái által.
157

158

Milyen különleges módon nyilatkoztatta ki Isten a
világtörténelem századainak eseményeit, csupán két
rövid bibliai fejezetben! És gondoljuk csak végig, vajon
azon a sok idővel ezelőtti éjszakán Babilonban
Dánielnek adott álom nem Isten szeretetét és
gondoskodását mutatja földi gyermekei iránt?
Akkoriban Jeruzsálem romokban hevert. Isten népe,
Izráel Babilonban fogságban volt. A dolgok nem jól
alakultak. De Isten szokatlan módon így szólt
Dánielhez: “Én törődöm veletek.

159

160
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Királyok jöhetnek és mehetnek. Birodalmak fognak
emelkedni, és elbukni, de én nem felejtem el földi
gyermekeimet, és tervemet velük. Egy nap majd minden
jóra fordul.” Bizony, barátom, királyságok emelkedtek,
és buktak el. A két párhuzamos prófécia – az állókép, és
a fenevadak – már majdnem beteljesed tek. Jézus
hamarosan visszatér, hogy végrehajtsa az ítéletet, és
felállítsa a királyságot, amit Ádám és Éva olyan régen
elvesztettek.
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161

Isten azt kívánja, hogy minden Földön élő gyermeke a
királyság polgára legyen, és hogy készen álljon arra a
dicsőséges pillanatra, amikor a Megváltó visszatér! Mert
azon a csodálatos napon meglátjuk Őt – Megváltónkat
és Urunkat!
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18 – Az örökre szóló jel
Hogyan kerülhetjük ki a fenevad bélyegét?

1

Nagy nap volt, remek nap. Olyan, ami különleges
ünneplést érdemelt, felvonulással és királyi zenekarral.!
Nabukodonozor király izgatott volt.
2

18 – Az örökre szóló jel

Az egész Babiloni birodalomból összehívta az
előkelőségeket. !
Nagy várakozással készült erre a napra. Ez számára egy
felejthetetlen nap lett.
3

Valamivel korábban a király különös álmot látott.!
Egy hatalmas fém szoborról álmodott.

4

Nem emlékezett rá, hogy mi is volt az, így Dánielnek
nem csupán az értelmét kellett megfejtenie, hanem fel
kellett idéznie magát az álmot is.!
Nabukodonozor másra sem tudott gondolni!
5

Végülis ő volt az arany fej! Királysága páratlanul állt a
világon. Most pedig mindenki élőben láthatta, milyen
hatalmas is volt Babilon – milyen hatalmas is volt Ő
valójában!
6

Dölyfössé vált, és megparancsolta szolgáinak, hogy
készítsenek egy arany szobrot.

7

1
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8

Ez a szobor aranyból volt, de nem csupán a feje, hanem
az egész teste is.!
Mindenki megdöbbent a csodás emlékmű káprázatos
szépségén. A király így akarta megmutatni a világnak,
hogy királysága örökké tart.
Ezen a napon fontos méltóságok ezrei gyűltek össze a
birodalmából, hogy tanúk legyenek Nabukodonozor
arany szobrának avatásán.

9

A nagy tömegre hirtelen csend ereszkedett.!
A trombiták felharsantak és a király hírnöke hangosan
kihirdette.
10

(Szöveg: Dán. 3:4-6)!
Dán. 3:4-6!
Meghagyatik néktek, oh népek, nemzetek és nyelvek!
11

Mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, cziterának,
hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek
szavát:
12

boruljatok le, és imádjátok az arany állóképet,

13

a melyet Nabukodonozor király állíttatott.

14

Akárki pedig, a ki nem borul le és nem imádja,

2

15
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tüstént bevettetik az égő, tüzes kemenczébe.!
Dán. 3:4-6.

16

A zene felhangzott.!
Mindenki leborult és imádta a szobrot.
Vagyis...majdnem mindenki.
17

(Videó: 3 mp) Mivel valaki ellenszegülni merészelt
kifejezett parancsának, Nabukodonozor dühében
elrendelte, hogy elé hozzák őket.
19

(Videó: 3 mp) Ahogy a király letekintett a három
héberre, azonnal felismerte őket.!
Különleges fiatalemberek voltak, kiemelkedő
inteligenciával és sok tálentummal.
20

21

(Videó: 2 mp) Sok felelősségteljes ügyet bízott rájuk már
a múltban, amelyeket hűségesen és hatékonyan töltöttek
be. Mivel valami kedvességget érzett irántuk, úgy
döntött, hogy ad nekik még egy esélyt.!
Nevükön szólítva őket, a király azt mondta:
(Szöveg: Dán. 3:15)!
Ha tehát készek vagytok: mihelyt halljátok...mindenféle
hangszernek szavát,

22
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18

A nagy térdelő tömegben állt Sidrák, Misák és
Abednego – három héber, aki visszautasította, hogy
engedetlen legyen Isten iránt azáltal, hogy fejet hajt és
imád egy bálványt.!
A hír hamarosan eljutott a királyhoz.
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leboruljatok és imádjátok az állóképet, a melyet én
csináltattam. De ha nem imádjátok,

23

tüstént bevettettek az égő, tüzes kemenczébe. Dán. 3:15.!
Amint a király kijelentette ezt, szavát állnia kellett,
különben elveszítette volna tekintélyét a nép előtt.
24

Sidrák, Misák és Abednego láthatta a hatalmas kemence
lángjait.!
Nem volt kétséges a király szándéka.
25

26

Mit tehettek? Mit tettünk volna mi az ő helyükben?!
Engedetlenek legyenek Isten kifejezett parancsának?!
Dehát igazán könnyű lett volna megmagyarázni, hogy
semmi nincs abban, ha meghajolnak egyszer egy
bálvány előtt ilyen körülmények között.!
Végül is az életük forgott kockán!!
Nem lényeges az, hogy tiszteletet mutassanak a király
iránt?
Egyértelmű, hogy ilyen gondolatok soha nem futottak át
az agyukon, mert Isten parancsolataira tanították őket
gyermekkoruktól fogva és azok közül az egyik így szól:

27

(Szöveg: II. Móz. 20:4, 5)!
Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót
azokhoz...
28

Ne imádd és ne tiszteld azokat... II. Móz. 20:4, 5.!
Higgadtan és bizonytalanság nélkül válaszoltak:

29

4

18 – Az örökre szóló jel
(Szöveg: Dán. 3:16-18)!
...Oh Nabukodonozor! Nem szükség erre felelnünk
néked.
30

Ímé, a mi Istenünk, a kit mi szolgálunk, ki tud minket
szabadítani az égő, tüzes kemenczéből,

31

és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket.
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32

De ha nem tenné is, legyen tudtodra, oh király, hogy mi
a te isteneidnek nem szolgálunk,

33

34

és az arany állóképet, a melyet felállíttatál, nem
imádjuk. Dán. 3:16-18.!
Nagyon izgalmas a történet folytatása.!
A király tajtékzott és elrendelte, hogy a kemencét
hétszer forróbra fűtsék be, mint máskor.
Ezután a király megparancsolta, hogy kötözzék meg és
dobják a kemencébe Sidrákot, Misákot és Abednegót.!
A tűz olyan forró volt, hogy a katonák, akik bedobták a
három fiatalembert, holtan zuhantak a földre.

35

A király hirtelen talpra ugrott és a kemence nyílása felé
rohant, miközben azt kiáltotta tanácsadóinak, hogy négy
férfit lát járkálni a lángok között és az egyikük úgy
nézett ki, mint Isten Fia!
36

Urunk lépett be a tüzes kemencébe. Ő volt ott a lángok
között a három héberrel. Csodás megmentő Ő.

37
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38

39

40

Nabukodonozor megparancsolta, hogy a három héber
jöjjön ki a kemencéből és mindenki teljes döbbenetére a
három fiatal anélkül lépett ki, hogy a hajuk egy szála is
megpörkölődött volna vagy akár a füst szaga érződött
volna ruhájukon.!
A nagy aranyszobrot elfelejtették.!
A három fiatalember csodálatos tapasztalata a nap
“címlaptörténete” lett , és évek múltán is biztosan
emlékeztek rá.
Istenük megmentette őket a lángoktól! Micsoda
nagyszerű bizonysága ez Isten hűséges követői iránti
szeretetének és gondoskodásának!!
Lehetséges, hogy egyszer a jövőben még lesz valaki, aki
meg akarja határozni, hogyan tiszteljük Istent.
Lehetséges, hogy ahogyan ez a három héber, nekünk is
halálbüntetéssel kell szembenéznünk azért, ahogyan
Istent imádjuk.
“Szóval,” mi azt mondjuk “Örülünk, mert senki sem
írja elő számunkra, hogy hogyan tartsuk az
istentiszteleteinket!”!
Borzasztó volna! Halálbüntetést kapni azért, mert nem
úgy imádjuk Istent, ahogy valaki más parancsolja.
Azonban tisztában vagyunk-e azzal, hogy bibliai
próféciák szerint a történelem legnagyobb válsága még
mindig előttünk áll? És, hogy e végső válság központi
kérdése az istentisztelet lesz?

41

Csakúgy, mint a három héber, mindenki hasonló döntés
elé lesz állítva, aki a Föld utolsó óráiban él.!
Választás elé, amely örökre megpecsételi sorsukat!
42
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43

A Jelenések Könyve jegyzi fel a Föld lakóinak adott
legkomolyabb figyelmeztetést . Egyértelmű, hogy Isten
különös fontosságot tulajdonít ennek az üzenetnek,
mert azt mondja:
44

(Szöveg: Jel. 13:9)!
Ha van füle valakinek, hallja! Jel. 13:9.!
Figyelnünk kell erre a kiemelkedően fontos és sürgető
üzenetre!
45

(Szöveg: Jel. 14:9, 10)!
Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és
bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,
46

Az is iszik az Isten haragjának borából,

47
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Nabukodonozor, Babilon hatalmas vezetője felállíttatott
egy róla készült szobrot, hogy mindenki meghajoljon
előtte.!
A második parancsolat, amely megtiltja a
bálványimádást, a hűség próbája volt az igaz Isten vagy
hamis bálványok imádatának tekintetében.!
A kemencét hétszer forróbbra fűtötték be, mint máskor.!
Súlyosabb helyzet volt ez minden más nehézségnél.!
Az egyház-állam szövetséggel szembeni engedetlenség
halálbüntetést vont maga után.!
!
A Jelenések könyve előre jelzi, hogy a történelem utolsó
napjaiban még egy hatalmas uralkodó egyesíteni fogja
az egyházat és az államot. !
A központi kérdés az imádat lesz. !
A törvények lesznek a hűség legjobb mérőeszközei a
föld végső nyomorúságos napjaiban, amikor még
egyszer kiadják a halálos rendeletet.

18 – Az örökre szóló jel
a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába:

48

és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt
és a Bárány előtt. Jel. 14:9, 10.

49

Mindenkinek figyelmesen kellene tanulmányoznia ezt a
próféciát, hogy biztos legyen benne, semmi köze nincs a
fenevadhoz vagy annak pecsétjéhez.
50

51

Bibliai próféciák szerint az idők legvégén a Föld lakói
két csoportba fognak tartozni: az egyik, akik hűségesek
Istenhez és engedelmeskednek parancsolatainak, a
másik, akik a fenevadat imádják és megkapják annak
pecsétjét.

52

Nagyon nagy nyomás fog azokra nehezedni, akik
elutasítják a fenevad imádatát vagy bélyegét.!
Ugyanolyan komoly, válságos helyzet lesz, mint amivel
a három héber nézett szembe, amikor Nabukodonozor
előtt álltak.

53

(Szöveg: Jel 13:16, 17)!
Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal,
gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és
szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra
bélyeget tegyenek;
És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve,
vagy nevének száma. Jel 13:16,17

54
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Végül rendeletet adnak ki, ami halálra ítéli azokat, akik
elutasítják a fenevadat és annak képének imádatát.

55

(Szöveg: Jel 13:15)!
A Biblia azt mondja a Jelenések második fenevadjáról:!
És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon,
hogy a fenevad képe szóljon is,
56
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és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a
fenevad képét, megölessenek.!
Jel 13:15.
57

Az emberek azt mondják majd: “Ha nem imádod a
fenevadat nem veszünk meg semmit tőled, és nem is
adunk el semmit neked, végül pedig meg fogunk ölni.”
58

Isten azt mondja: “Ha imádod a fenevadat, Isten
haragjának borában fogsz részesülni.”

59

A Földön mindenkinek szembe kell majd nézni a
legnehezebb döntéssel, amit valaha is hozniuk kellett.
Mi az az ítélet, amit Isten végre fog hajtani a
gonoszokon? A Jelenések Könyve megadja a választ:
60

(Szöveg: Jel 15:1)!
És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt:

61

hét angyalt, a kinél vala a hét utolsó csapás; mert az által
teljesedett be az Istennek haragja. Jel 15:1

62
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A hét utolsó csapásból három kifejezetten a fenevadat
célozza és azokat, akik imádják azt. Isten biztos, hogy
nem engedné ítéletét bekövetkezni figyelmeztetés
nélkül.
63

64

65

Ez az, ami olyan csodálatos Istenben!!
Nem tölti ki az utolsó hét csapást anélkül, hogy ne adna
mindenkinek lehetőséget arra, hogy megismerje a
fenevad bélyegét és azt, hogyan kerülheti el, hogy
magára vegye azt.
Ezzel az utolsó figyelmeztető üzenetével Isten megadja a
kulcsot a próféciához, hogy megértsük miről is szól az.!
Senkinek sem kell készületlenül szembesülnie a
bekövetkező válsággal. Életfontosságú számunkra, hogy
tudjuk, ki ez a fenevad és hogy hogyan kerülhetjük el
bélyegét.
Lapozzunk egy, a Jelenések könyvében található
próféciához, ahol a feneved hatalmáról olvashatunk.

66

(Szöveg: Jel 13:1-8)!
János apostol azt írja: És láték egy fenevadat feljőni a
tengerből,
67

a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz
korona,

68

és az ő fejein a káromlásnak neve.

69
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És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz,
és az ő lábai, mint a medvéé,

70

és az ő szája, mint az oroszlán szája;

71

és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét,
és nagy hatalmat. Jel 13:1, 2.

És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos
sebbel megsebesíttetett;

73

de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az
egész föld követé a fenevadat.

74

És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak;

75

és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e
fenevadhoz?

76

kicsoda viaskodhatik ő vele?

77
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És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló
szája;

78

és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét
hónapig. Jel 13:3-5.

79

Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra,

80

hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, a
kik a mennyben laknak.

81

Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és
őket legyőzze;

82

és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven
és népen.

83

Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a
kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe,

84

a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta.
Jel 13:6-8.

85
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Pontról pontra kell végigvennünk ezt a próféciát. Isten
újra prófétikus szimbólumokat használ itt, hogy
figyelmeztetését a világ elé tárja.
86

87

Mit jelképezett az oroszlán? Igen, Babilont!

88

És a medve? Igen, Médó-perzsiát.

89

És mi a helyzet a párduccal? Görögország, igen.

90

És a borzalmas tízszarvú vadállat? Jól emlékeznek! Igen,
a Római Birodalmat jelképezi.

91
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Mit jelképez a fenevad?!
Dániel könyve 7. fejezete szerint a fenevadak
királyságokat, uralkodó hatalmakat jelképeznek.!
A Jelenésekben valami igazán látványos képet találunk
– egy keverék fenevadat, amely egyesíti a négy, Dániel
által leírt vadállatot!!
Ilyen állatot soha nem láttunk még!!
Dániel négy fenevadjának áttekintése irányadó lehet és
segíthet megértenünk annak a vadállatnak a hatalmát,
amelyet most tanulmányozunk.
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92

93

A Jelenések 13. fejezetének fenevadja egy olyan
hatalom, amely ezt a négyet követi.!
Egy fontos dolgot találunk itt: csak egyetlen földi
hatalomnál azonosítható az ebben a próféciában
található összes jellemző.!
A Szentírás és a világi történetírás biztosan igazolja.!
A fenevadról beszélve János azt írta:
(Szöveg: Jel 13:2)!
...és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő
királyiszékét, és nagy hatalmat. Jel 13:2.!
Azt találjuk, hogy a sárkány Sátánt szimbolizálja, mivel
a Biblia azt írja:
(Szöveg: Jel 12:7, 9)!
És lőn az égben viaskodás...

94

És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki
neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész
föld kerekségét elhiteti... Jel 12:7, 9.
95

96

Sátán természetesen soha nem lép látható módon a
küzdelembe. Álcázva, a színfalak mögött, ügynökök,
hatalmak és emberek útján dolgozik. A Jelenések
könyve képet ad a Sátán és az egyház közötti óriási
küzdelemről:
(Szöveg: Jel 12:3-5)!
Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres
sárkány,

97

a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét
korona;

98
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és álla az a sárkány a szűlő asszony elé,

99

hogy mikor szűl, annak fiát megegye.

100

És szűle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden
nemzetet;

és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyiszékéhez.
Jel 12:3-5.

102

103

Ki ez a gyermek? A válasz: Jézus Krisztus!!
A színfalak mögött a sárkány, vagy Sátán látható, amint
elkeseredetten küzd egy világhatalom által, hogy
elpusztítsa Jézust.!
Pontosan ez történt.!
Milyen nemzeten keresztül munkálkodott az ördög
Krisztus születésének idejében?
Ha fellapozzuk a világi történetírást, felfedezzük, hogy
a pogány Róma uralkodott a császárok kormányzásával
a világon, amikor Krisztus megszületett.

104

Nagy Heródes elrendelte, hogy minden fiú csecsemőt
meg kell ölni két éves korig bezárólag Betlehemben, így
próbálta meg elpusztítani Jézust, amikor megszületett.
105
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Pontius Pilátus, a római kormányzó, halálra ítélte Jézust.

106

Római katonák szegezték a keresztre és római pecsét
biztosította sírjának sértetlenségét. Sátán a pogány
Rómán keresztül munkálkodott, hogy elpusztítsa
Krisztust.
107

Jézus pedig feltámadt és felemeltetett a mennybe,
pontosan, ahogy a prófécia előre megmondta.!
Ad-e ez bizonyosságot számunkra a bibliai
próféciákban?
108

A prófécia a későbbiekben felvázolta hogy ez a hatalom,
a pogány Róma,

109

110

111

(Szöveg: Jel 13:2)!
„erejét”, „királyiszékét” és nagy hatalmat ad a
fenevadnak.!
Betöltötte a pogány Róma ezt a próféciát?!
És ha igen, kinek adott mindent?
Sok évszázadon át a római egyház a “Konstantin
adománya “című dokumentumot használta annak
bizonyítására, hogy joga volt Róma városára. Ez irat –
amely később hamisnak bizonyult – alapján formált
jogot az egyház a Nyugat Római Birodalom uralmára,
mind politikailag, mind vallásilag.!
Ez a dokumentum volt az alapja annak, hogy igazolják
királyság formájában lévő hatalmukat, a pápával, mint
királlyal.
I.sz. 300-ban Konstantin áthelyezte székhelyét Bizáncba
és saját maga után Konstantinápolynak nevezte azt.

112
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113

Amikor Konstantin távozott Rómából, székét átadta
Róma püspökének.!
A római püspök lett az egyház feje és egyúttal
királyként ült a trónon.!
Létrejött az egyház és az állam egysége, amelyben az
egyház uralkodott az állam felett is.
Vatikán városa Róma közepén fekszik, abban a
városban, amely a régi Római Birodalom székhelye volt.

114

115

Nagyon fontos észben tartani, hogy a prófécia egy
szervezetről vagy egy teológiai rendszerről beszél. Nem
emel ki személyeket.
116

Az őszinte emberek nagy számban imádják Istent nem
tudva azt, amit mi most a bibliai próféciából
megismertünk e hatalomról.
117

118

A fenevad hatalmát azonosító jegyek figyelmes
tanulmányozása a Jelenések 13. fejezetében világossá
teszi, hogy ez ugyanaz a hatalom, mint amelyiket a kis
szarv jelképez Dániel 7. fejezetében, amit már korábban
megnéztünk.
János, a próféta mondta, hogy a fenevad hatalmának
megkülönböztető jele van és, hogy megpróbálja azt
rákényszeríteni mindenkire a világon.

119
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A római egyház ma is ott székel, nem csak mint egyházi,
hanem mint politikai hatalom is. A világ majdnem
minden nemzete küldi nagykövetét a Vatikánba.
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120

(Szöveg: Jel 13:16, 17)!
Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal,
gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és
szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra
bélyeget tegyenek;
És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve,
vagy nevének száma. Jel 13:16, 17.

121

Isten Igéje szerint ez a jel az Isten kormányzata elleni
lázadás vagy az iránta való hűtlenség jelképe.!
A Biblia világosan leír egy másik csoportot, amelyik
nem fogja megkapni a fenevad jelét.
122

(Szöveg: Jel 14:12)!
Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik
megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! Jel
14:12
123

124

Ne felejtsük el, a nagy kérdés amely felé a világ
közeledik, az Isten parancsolatai iránti engedelmességre
fog irányulni!!
Az emberek egy csoportja megkapja a fenevad jelét, míg
a másik igaz és hűséges Istenhez, megtartva az Ő
parancsolatait és kitartva a Jézusban való hitben.
Isten népe szintén kap egy jelet, de ez Istené lesz, Isten
pecsétje.

125

Az Ő követőinek homlokára lesz helyezve.

126
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(Szöveg: Jel 7:2, 3)!
És láték más angyalt feljőni napkelet felől, a kinek
kezében vala az élő Istennek pecséte;
127

és nagy szóval kiálta a négy angyalnak, a kinek adatott,
hogy ártson a földnek és a tengernek,

128

Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek,
se a fáknak

addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit
az ő homlokukon. Jel 7:2,3.

130

131

Én szeretném viselni azt a pecsétet! És Ön? Semmi sem
fontosabb ennél.!
A világ történelmének végső összetűzése Isten pecsétje
és a fenevad jele körül folyik. Isten jele és a hamis jel
körül.!
Amikor felfedezzük Isten pecsétjét vagy jelét, könnyű
lesz felfedezni a hamis jelet, ami a fenevad hatalmát
mutatja.!
Isten megmondja, hogy mi az Ő jele vagy pecsétje.
(Szöveg: Ez 20:12)!
És adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül
köztem és ő közöttök... Ez 20:12.

132

(Szöveg: II Móz 31:13)!
Isten ismét azt mondja: Te szólj az Izráel fiainak,
mondván: Az én szombatimat bizony megtartsátok;
133
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mert jel az én közöttem és ti köztetek nemzetségről
nemzetségre,

134

hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ki titeket
megszentellek. II Móz 31:13

135

Isten azt mondta, hogy a szombat az ő jele vagy
hatalmának jegye.!
Mit mond a fenevad hatalma a saját fennhatóságának
jeléről?
136

A következő idézet egy katolikus katekizmusból
származik:!
“Kérdés: Hogyan bizonyítod, hogy az egyháznak van
hatalma ünnepek és szent napok elrendelésére?
137

“Válasz: A protestánsok, akik meghagyták a szombatról
vasárnapra változtatott heti ünnepnapot, naívan
ellentmondanak
138

saját maguknak, amikor a vasárnap szigorú megtartása
ellenére megtörik számos más ünnepeiket, amiket
ugyanaz az egyház rendelt el.
139

“Kérdés: Van-e bármilyen más módja, hogy
bizonyítsuk, hogy az egyháznak hatalmában áll tanokra
alapozott ünnepeket alapítani?
140

“Válasz: Ha nem lett volna ilyen hatalma, nem
helyettesíthette volna be a vasárnapra, a hét első napjára

141
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a szombatot, a hetedik napot, amely változtatásra nincs
igei felhatalmazás.” – A keresztény Tantételek Kivonata,
Henry Tuberville, 58. oldal.
142

A vasárnap, saját bizonyságtétele szerint a római egyház
vallásos hatalmának a jele. Készséggel bevallja, hogy az
istentisztelet napját szombatról vasárnapra változtatta,
sőt,
143

(Videó: 2 mp) a bibliai szombattól, hogy egy olyan napot
ünnepeljenek meg, amely

145

(Videó: 5 mp) szokáson, hagyományon és a római
egyházon alapszik.

146

(Szöveg: Dán 7:25)!
Dániel megjósolta, hogy a fenevad hatalma ...és véli,
hogy megváltoztatja az időket és törvényt... Dán 7:25
147

(Szöveg: Dán 8:12)!
Azt is megjövendölte, hogy ez a hatalom ...földre veti az
igazságot, és Ő ezt mind megtette, és sikere van. Dán
8:12
148
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144

azt mondja, hogy ez az intézkedés a “...jegye egyházi
hatalmának.” (C.F. Thomas kancellár levele Gibbons
kardinálishoz, 1895. okt. 28.)!
A római egyház kihívja a protestánsokat, hogy mutassák
ki, miért szentségtelenítették meg Isten napját és
fordultak el

18 – Az örökre szóló jel
János megjövendölte, hogy Sátán meg fogja próbálni
mindenkire rákényszeríteni a fenevad jelét:

149

150

(Szöveg: Jel 13:16, 17)!
Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal,
gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és
szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra
bélyeget tegyenek;
És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit,
hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve,
vagy nevének száma. Jel 13:16,17.

151

152

Annak érdekében, hogy ez a hatalom teljes mértékben
betöltse a próféciát, meg fogja próbálni felhasználni
polgári kormányzatok befolyását, hogy az idők végén
mindenkire rákényszerítse jegyét.!
Figyeljük meg, hogy Isten milyen világosan azonosítja
ezt a hatalmat:
(Szöveg: Jel 13:18)!
Itt van a bölcsesség. A kinek értelme van, számlálja meg
a fenevad számát; mert emberi szám:

153

és annak száma hatszázhatvanhat. Jel 13:18.

154

Kíváncsiak vagyunk-e, hogy mit jelent a “fenevad
száma”. Sokan feltették már ezt a kérdést.

155
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Meg kell engedjük, hogy a katolikus egyház
válaszoljon. A katolikus egyház hivatalos nyelve a latin.
A katolikus teológiában a pápa az egész egyházat
megtestesíti.
156

A pápa egyik címe Vicarius Filii Dei, ami annyit tesz,
hogy “Isten Fiának helytartója”,

157

“A katolikusok azt tartják, hogy az egyháznak, mint
látható társadalomnak, látható feje is kell hogy legyen.”

159

160

161

(Videó: 9 mp) Látni fogjuk, hogy a latin betűk
számértékével könnyű számolni!
Vicarius Filii Dei!
Vicarius 5,1,100,0,0,1,5,0=112!
Filii 0,1,50,1,1=53!
Dei 500,0,1=501!
=666!
Íme egy másik világos azonosító jegy arra nézve, hogy a
római egyház a Jelenések 13 fenevad hatalma.
Mit vonhatunk le az Isten igéjében található próféciák
tanulmányozásából?!
Láthatjuk, hogy eljön az az idő, és nincs már messze,
amikor mindenkitől elvárják, hogy a hét első napjának
megünneplésével megszegje Isten parancsát.
Egy a közelmúltból származó utasítás “Apostoli levél, a
Szentatya, II. János Pál, a püspököknek, a klérusnak és
az egyház hűségeseinek az Úr Napjának
Megszenteléséről” címmel az egyházi vezetőket célozta
meg, intve őket, hogy gyakoroljanak nyomást a
vasárnap, mint pihenés és istentisztelet napjaként való
megtartásának vonatkozásában.!
Lehetséges, hogy ez a jószándékú levél előkészíti a
terepet a vasárnapünneplés törvénybe iktatására a
szombattal szemben?
23
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162

Még tovább megy, amikor azt tanácsolja, hogy
munkálkodniuk kell azért, hogy a polgári törvénykezés
valósággá tegye ezt.!
Ismerősen hangzik?!
Pont, ahogy a prófécia mondja!
Sokan felteszik a kérdést: “Van bárki, aki már most is
viseli a fenevad jelét?”!
Nem, még senki nem viseli a fenevad jelét.!
Istennek vannak igaz követői minden egyházban.

163

164

Amikor a fenevad jegyét a polgári törvények fogják
kikényszeríeni, mindenkinek választania kell, az Isten
parancsolata szerinti szombatünnepléssel, Isten
szövetsége között, vagy az emberi hatalom által
behelyettesített nap megünneplésével, a fenevad
szövetsége között. Akkor és csakis akkor lehet
megkapni a fenevad jelét.!
Mindenki számára eljön a döntő próba: Istennek vagy
embernek engedelmeskedjek?!
Itt nem csak napokról van szó.!
Arról van szó, hogy ki az urunk!
(Szöveg: Rm 6:16)!
Pál azt írta: Avagy nem tudjátok, hogy a kinek oda
szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre,

165

annak vagytok szolgái, a kinek engedelmeskedtek:
vagy a bűnnek halálra,

166

vagy az engedelmességnek igazságra? Rm 6:16.

167
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A Föld minden lakójának hamarosan szembesülnie kell
a legkomolyabb pillanattal.!
Senki nem fog tudni venni vagy eladni a fenevad jele
nélkül.
168

169

Először bojkottálnak, majd halálra ítélnek.!
Azokra pedig, akik megkapják a fenevad bélyegét, eljön
a hét csapás.!
Értjük már, hogy mennyire fontos kérdés ez?!
Hogy miért élet és halál kérdése?!
Hogy miért olyan életbevágó, hogy Isten tisztelete
mellett döntsünk?

170

(Szöveg: Ésaiás 33:16)!
Lehet, hogy nem vehetnek vagy adhatnak el, de Isten azt
mondja: kenyerét megkapja, vize el nem fogy. Ésa 33:16.
171

(Szöveg: Zsolt 91:5-8)!
A hét csapást illetően pedig, amit Isten a Földre áraszt,
azt mondja: Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a
repülő nyíltól nappal;
172

A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a
mely délben pusztít.

173

Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren;
és hozzád nem is közelít.

174
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Van egy jó hír azoknak, akik Istent választják és
megkapják az Ő pecsétjét.

18 – Az örökre szóló jel
Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak
megbüntetését! Zsolt 91:5-8.!
És ha még mindig kiváncsiak vagyunk rá, hogy mi
történik, a Biblia azt mondja:
175

(Szöveg: Zsolt 91:9-11)!
Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest
választottad a te hajlékoddá:
176

Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a
sátorodhoz;!

177

Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy
őrizzenek téged minden útadban. Zsolt 91:9-11.!
Isten csodálatos ígéretet ad azoknak, akik az Ő
követését választják:
178

(Szöveg: Dán 12:1)!
És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki
a te néped fiaiért áll,
179

mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól
fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig.

180

És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak
beírva találtatik a könyvben. Dán 12:1.!
Jánosnak látomása volt azokról, akik győzelemre
jutottak a fenevad ellen:
181

(Szöveg: Jel 15:2)!
És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat,
a kik diadalmasok a fenevadon és az ő képén,
182
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és bélyegén és az ő nevének számán,

183

184

látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében
valának az Istennek hárfái. Jel 15:2.!
Isten most is könyörög igaz követőinek, hogy lépjenek
ki a hamis vallási rendszerekből, hogy teljes mértékben
Őt kövessék.

185

és ne kapjatok az ő csapásaiból.” Jelenések 18:4

186

Isten követésének ára van. Emlékezünk még a három
héber ifjúra, akik bátran néztek szembe a halállal és
gondolkodás, késlekedés nélkül álltak ki Isten mellett?
187

188

Isten az Ő Szentlelke által szólt Önhöz ezeken az
előadásokon. Utolsó felhívását intézi a haldokló
világhoz, hogy felkészítse azt Fiának második
eljövetelére. !
Ő eljön, hogy magához vegye mindazokat, akik Őt
akarják követni minden áron. Kész lenne Ön is a három
héber ifjúhoz hasonlóan Isten és igazsága mellé állni ma
este?
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(Text: Jelenések18:4)!
“Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek
részesek az ő bűneiben,

19 – Egy biztosan megtérülő befektetés
Hol van a pénzünknek a legjobb helye?

1
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2

Jézus sokat beszélt a pénzről."
Harmincnyolc példázata közül tizenhat arról szól, hogy
hogyan bánjunk a pénzzel és javainkkal."
A négy evangéliumban, Máté, Márk, Lukács és János
könyveiben, bámulatos, hogy minden tizedik versből
egy, vagyis összesen kettőszáznyolcvannyolc vers, szól
közvetlenül a pénz és az anyagi javak kérdéséről. "
A Bibliában hozzávetőleg ötszáz ige szól az imáról,
másik ötszáz a hitről, de mindezeket messze
meghaladva, mintegy kétezer ige érinti a pénz és az
anyagi javak kérdését."
A pénz tehát fontos téma lehet Isten számára."
Nem mintha azt akarná, hogy aggódjunk a pénz miatt,
inkább, hogy megbízzunk Benne, mivelhogy Ő
gondoskodik szükségleteinkről.
Sokakat lekötnek az anyagi gondok – hogy hogyan
fizessék meg azt, amit akarnak, amire szükségük van."
Ezek az emberek a jövő miatt is aggódnak.

3

4

Vajon meg tudnak-e élni majd a nyugdíjból?"
Mi lesz, ha már túl öregek, vagy túl betegek lesznek
ahhoz, hogy dolgozzanak? "
Az emberek mindig valami megbízhatóra, valami
állandóra vágynak."
De hol találhatunk biztosítékot a jelenre és a jövőre
nézve?
Istennek soha nem állt szándékában, hogy neked és
nekem aggódnunk kelljen a jelen, vagy a jövő miatt. "
Ha bíznánk Benne, akkor soha sem kellene afelől
aggódnunk, hogy mi fog velünk történi.

5

1
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(Szöveg: Máté 6: 31, 32)"
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit
együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
6

... Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind
ezekre szükségetek van."
Máté 6: 31, 32."
Vizsgáljuk meg Isten tervét a mi biztonságunkra nézve.
7

Minden az Éden kertjében kezdődött.

8

Földünk éppen, hogy csak kikerült a Teremtő kezéből,
és teljes gyönyörében olyan, csodálatos volt és tökéletes,
leírhatatlanul fenséges.
9

A szem mindenütt a mesteri Alkotó kezének művében
gyönyörködhetett. "
A káprázatos napkeltékkel csak a lélegzetelállító
napnyugták vetekedtek.
10

Békés tavak ringtak a dombok ölén.

11

Az érzékeket elragadták a minden színben pompázó
virágok.

12

A fák ágai roskadoztak a mindenféle ízes gyümölcs
termésétől.

13

2
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14

A levegőt betöltötte az énekesmadarak dallamos
csicsergése. "
A gazdag pázsiton állatok játszottak és bóklásztak
mindenféle félelem nélkül."
A folyamok és tavak vize bővölködött a gyönyörű
színekben pompázó halakban. "
Paradicsomi állapot, amerre csak a szem ellát.

15

(Szöveg: 1. Mózes 2: 8)"
Ezzel azonban még nincs vége! És ültete az Úr Isten egy
kertet Édenben... és abba helyezteté az embert, a kit
formált vala. 1. Mózes 2: 8.
16

Gondoljunk csak bele! Az újonnan teremtett föld csodái
és szépségei közepette, Isten még egy külön Édenkertet
is tervezett Ádámnak és Évának.
17

A világ legfényűzőbb otthona sem hasonlítható a világ
eredeti Édenkertjéhez. És Isten nem csak otthont adott
nekik, hanem azt is elmagyarázta, hogy milyen
élelemről gondoskodott számukra.
18

(Szöveg: 1. Mózes 1: 29)"
... Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld
színén,
19

és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az
legyen néktek eledelül."
1. Mózes 1: 29.
20

3
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Mennyire élvezhette Ádám és Éva ezt a tökéletes
világot, amelyet Isten számukra teremtett.
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21

Ádámnak és Évának nem kellett albérletet fizetniük,
vagy adóbevallással törődniük, nem volt szükségük se
lakatra, se zárra, és nem kellett tartaniuk sem betörőktől,
sem huligánoktól. És nem hiányzott a
szomszédságukból a kórház, vagy a vegyesbolt.

22

Tökéletes egészséget és ifjúságot élvezhettek, valamint
az egymás iránti lankadatlan odaadást, és Istennek
határtalan szeretetét."
Isten azt akarta, hogy ezeket az áldásokat másokkal is
megosszák, így hát ezt mondta:
(Szöveg: 1. Mózes 1: 28)"
... Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a
földet és hajtsátok birodalmatok alá..."
1. Mózes 1: 28.

23

Isten javainak sáfárai vagyunk

24

25

Isten terve az volt, hogy a Földünket egy nagy, boldog és
egészséges család népesítse be."
Isten azt is tudta, hogy az embereknek lesz mit
munkálkodniuk – olyan feladatokat ellátniuk, amelyek
teljesítésében örömüket lelik.
(Szöveg: 1. Mózes 1: 28)"
Ezért hát így szólt Ádámhoz és Évához: ... uralkodjatok a
tenger halain, az ég madarain,

26

és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

27
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(Szöveg: 1. Mózes 2: 15)"
És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden
kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt."
1. Mózes 1: 28; 2: 15.
28

29

(Szöveg: Zsoltár 24: 1)"
A Biblia azt mondja: “Az Úré a föld s annak teljessége; a
föld kereksége s annak lakosai.”"
Zsoltár 24: 1.
30

(Szöveg: Zsoltár 50: 10, 11)"
Isten ismét ezt mondja: “Mert enyém az erdőnek
minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken.”
31

Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező
állatai tudva vannak nálam."
Zsoltár 50: 10, 11.
32

Isten adja képességünket, hogy pénzt keressünk."
Igazából semmit sem birtoklunk!"
Teremtőként Isten jogot formál javainkra és életünkre
egyaránt.
33

(Szöveg: 5. Mózes 8: 18)"
Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő
az, a ki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére,
34

hogy megerősítse az ő szövetségét, a mely felől
megesküdt a te atyáidnak, miképen e mai napon van."
5. Mózes 8: 18.
35

5
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Noha a világon minden Isten tulajdonát képezi, Isten az
emberre bízta a föld sáfárságát. "
Isten a tulajdonos, mi pedig a sáfárok, akik az Ő javait
igazgatják.
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36

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint a sáfár
“mások anyagi javainak kezelője, gazdaságának
felügyelője.”"
Ha valaki ma sáfári viszonyba lép, először is tisztában
akar lenni az elvárásokkal."
A Biblia beszámolója szerint Isten a következőkben
állapodott meg Ádámmal
(Szöveg: 1. Mózes 2: 16, 17)"
... A kert minden fájáról bátran egyél.

37

De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél;

38

mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz. "
1.%Mózes 2:%16,%17.

39

40

6

(Videó: 20 sec) Isten próbára tette az ember szeretetét és
hűségét. Ádám és Éva szabadon ehetett a kert minden
fájáról kivéve egy meghatározott fát."
Ha engedelmeskednek Istennek, akkor elismerik
tulajdonjogát."
Ha hű sáfároknak bizonyulnak, és megmaradnak Isten
szövetségében, örökké élhetnek a paradicsomi
világban."
Ádám és Éva azonban kudarcot vallott ebben az
egyszerű próbatételben."
Hűtlen sáfárok voltak, és ezáltal mindent elvesztettek:
az Édenkertet, a halhatatlanságot, a szeretetet, a
boldogságot, a biztonságot, a tiszta lelkiismeretet, és az
Istennel szemtől szembe való beszélgetéseket, sétákat.
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Uralkodói állapotból szolgasorsba süllyedtek."
Sátán elégedetten állt mind e mögött – a lázadó angyal,
aki abban reménykedett, hogy örökre uralma alatt
tudhatja a földet."
41

Sátán uralma azonban megingott, amikor századokkal
később Krisztus a világra jött.
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42

Sátán terve az volt, hogy Isten Fiát éppoly könnyedén
megtéveszti majd, mint egykor Ádámot és Évát."
Várt, amíg Jézus negyven napig böjtölt,
43

(Szöveg: Máté 4: 8, 9)"
majd egy „igen magas hegyre” vitte…

44

és megmutatá néki a világ minden országát

45

És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva
imádsz engem. Máté 4: 8, 9.

46

47

Sátán abban reménykedett, hogy elcsábíthatja Jézust a
világ országaival, de kudarcot vallott. Ugyanis amiket
Sátán Krisztusnak ígért, nem az ő tulajdonát képezték."
Az egész bolygót megtévesztés és csalás által szerezte
meg. Jézus pedig a világ minden gazdagságáért és
kincséért sem volt hajlandó áruba bocsátani Istennel
való kapcsolatát.
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Végül is Sátán sorsa végérvényesen megpecsételődött a
Golgotán."
Krisztus kereszthalálával legyőzte Sátánt! Krisztus
halála lehetővé tette a Föld helyreállítását.
48

49

Mindaz, amik vagyunk, és mindaz, amink van Krisztus
örök ajándéka által lehetséges, amellyel
megajándékozta az emberiség családját."
Akár szeretjük, akár nem, életünk és mindenünk, amink
van, az Ő tulajdonában van.
Ő nem csak a Teremtőnk, de a Megváltónk is."
Mi pedig Ádámhoz és Évához hasonlóan sáfárai
vagyunk azoknak a javaknak, amelyekkel Isten
megbízott bennünket. Mit vár tehát el tőlünk?

50

(Szöveg: 1. Korinthusi levél 4: 2)"
Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy
mindegyikük hűségesnek bizonyuljon."
1. Korinthusi levél 4: 2.
51

Isten élet-ajándékának vagyunk a sáfárai. Isten minden
ajándéka közül az élet a legnagyobb ajándék."
Pál apostol kijelenti:
52

(Szöveg: Apostolok cselekedetei 17: 24, 25)"
Az Isten, a ki teremtette a világot és mindazt, a mi abban
van...
53

ő ád mindeneknek életet, leheletet és mindent."
Apostolok cselekedetei 17: 24, 25.

54

Életünk Istenből ered és Ő a fenntartója. Minden
szívverés, minden lélegzetvétel, testünk minden
rezdülése az Isten ajándéka.
8
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(Szöveg: Római levél 12: 1)"
Pál ezt írta: Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek
irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő,
56
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57

szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos
tiszteleteteket."
Római levél 12: 1."
Az „élő áldozat” annyi, mint maradéktalan odaadás –
amikor életünket teljesen alárendeljük Krisztus
vezetésének.
(Szöveg: Apostolok cselekedetei 10: 38)"
Krisztus “széjjeljárt jót tévén.” Apostolok cselekedetei
10: 38.

58

Ő a mi példaképünk; az Ő önzetlen szolgálatának
példáját kell követnünk.

59

60

Az Istentől kapott idő sáfárai vagyunk"
Nem csak a pénz, hanem az időnk sáfárai is vagyunk."
Egyszer valaki azt mondta, hogy “az idő az élet
összetevő eleme.”"
A zsoltáros pedig így kérte ezzel kapcsolatban Istent:
(Szöveg: Zsoltár 90: 12)"
Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs
szívhez jussunk."
Zsoltár 90: 12.

61

62

(Videó: 6 sec) Az életet vesztegetjük, ha az időt
vesztegetjük – eltékozoljuk a talentumot, amellyel Isten
minden egyes embert megajándékozott."
Mindenki ugyanannyi órával rendelkezik egy napban,
és egy órában ugyannyi perccel, és egyszer mindenkitől
számon kérik, hogy miként töltötte ki ezeket a perceket,
órákat, és napokat.
9
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63

64

Isten mindnyájunktól elvárja, hogy általában bölcsen
töltsük ki időnket. Továbbá elvárja azt is, hogy
elkülönítsünk egy bizonyos időszakaszt – a szombatot, a
hét hetedik napját – kifejezve ezzel Őbenne, Teremtőbe
vetett hitünket.
Noha minden időnk Istené, Ő arra kér minket, hogy a
hetedik nap szombatját az Istennel való közösség
ápolására szánjuk, amikor megpihenünk szavában és
felüdülünk ígéreteiben."
Isten felszólít bennünket arra, hogy erre a napra
hagyjunk fel a munkákkal, a vásárlással és a világi
tevékenységeinkkel, és ehelyett emlékezzünk meg Róla,
mint Teremtőnkről és Megváltónkról.
Az Istentől kapott talentumok sáfárai vagyunk"
„Melyek azok a különleges talentumok,” kérdezheti
valaki, „amelyekért Isten sáfáraként felelősséggel
tartozok? Nem hiszem, hogy bármi adottságom lenne.”

65

Manapság ha valakinek talentuma van, az azt jelenti,
hogy az illető jó énekes, vagy hogy jól játszik
valamilyen hangszeren, vagy hogy jó rajzoló, festő,
tehetséges író, vagy szervező.
66

67

Természetesen ezek is talentumok, de Isten talentumai
nem korlátózódnak csak ezekre a tehetségekre."
Mint Isten sáfárai, felelősséggel tartozunk mindenért,
amit Tőle kapunk, beleértve az életünket, az időnket, a
képességeinket, és az anyagi javainkat is."
Egy nap Isten megkérdezi majd tőlünk, hogy vajon csak
magunkat gazdagítottuk-e, saját vágyainkat és
élvezeteinket hajszolva, vagy hogy mások áldására
éltünk."
Jézus azt mondta, hogy „engem kövessetek.”"
Ő önzetlen életet élt.
(Szöveg: Apostolok cselekedetei 10: 38)"
A Biblia leírása szerint Jézus “széjjeljárt jót tévén.”
Apostolok cselekedetei 10: 38. Legtöbbünk megelégszik
azzal, hogy csak “széjjeljár.”

68
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Talentumainkat nem az emberek dicséretének
megszerzésére kell felhasználnunk, és nem is arra, hogy
érdemeket gyűjtsünk Istennél."
Kölcsönbe kaptuk őket, hogy mások áldására legyünk.
69

(Szöveg: 1. Korinthusi levél 4: 7)"
Pál ezt írta: ... Mid van ugyanis, a mit nem kaptál volna?

Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekedel, mintha nem
kaptad volna?"
1. Korinthusi levél 4: 7
71

Sáfárai vagyunk a pénznek, amelyet Istentől kapunk

72

(Szöveg: Máté 6: 33)"
Ha először Isten országát keressük és az ő igazságát
(Máté 6: 33), akkor Isten áldásai hullanak ránk.
73

Arról is olvasunk a Bibliában, hogy az időnk mellett a
Tőle kapott anyagi áldások egy részét is illő Istennek
szánnunk.
74

75

(Videó: 11 sec)"
Egy nap Ábrahám unokaöccsét, Lótot, és az ő családját
elrabolta egy ellenséges törzs szodomai otthonából. "
Amikor a hír eljutott Ábrahám fülébe, úgy döntött, hogy
kiszabadítja Lótot és a többieket. Imádkozott, hogy
Isten vele legyen és hogy siker koronázza a küldetését.
És Isten valóban vele volt."
Lót és családja megmenekült, és még az ellenség
kincseire is szert tett.
11
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70
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76

Amikor Ábrahám Szodoma közelébe ért, a király elébe
ment, hogy fogadja a kiszabadított foglyokat és
ragaszkodott ahhoz, hogy Ábrahám megtartsa a
kincseket."
Ábrahám azonban visszautasította, hogy bármit is
megtartson magának. Erre Melkhisédek király, az Isten
papja ételt hozatott Ábrahámnak és megáldotta őt.
(Szöveg: 1. Mózes 14: 20)"
Ekkor Ábrahám ... És tizedet ada néki mindenből."
1. Mózes 14: 20.

77

Azzal, hogy Ábrahám elismerte Isten tulajdonjogát és
áldásait, a pátriárka kifejezésre akarta juttatni háláját,
amiért Isten segítségére volt Lót kiszabadításában.
78

79

Százötven évvel később Ábrahám unokája ugyanígy
jutatta kifejezésre Isten iránti háláját."
Jákób teljesen egyedül érzete magát, és rettegett, amikor
dühös bátyja elől menekülni kényszerült. Isten
oltalmára áhítozott, de bűntudata volt, amiért
megrabolta bátyját, Ézsaut, és félt, hogy Isten elhagyta
őt, és hogy soha nem fog megbocsátást nyerni.
Gyötrő lelkiismeret furdalással Jákób megvallotta
bűneit Istennek, majd kimerülten a földre feküdt és
elaludt.

80

(Szöveg: 1. Mózes 28: 12, 22)"
És álmot látott: Egy létra volt a földre állítva, amelynek
teteje az égig ért,
81

és Isten angyalai jártak azon fel és le."
1. Mózes 28: 12 (MBT)"
Amikor Jákób felébredt, tudta hogy Isten szólt hozzá az
álom által, és hogy védelmet és vezetést ígért neki.
82
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Megilletődve, Jákób hálásan megígérte: ... bármit adsz
nekem, a tizedét neked adom."
22. vers.
83

Dávid király is hasonlókat érzett, amikor
megfogalmazta a következő kérdést:

85

(Szöveg: Zsoltár 116: 12)"
Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való
jótéteményéért?"
Zsoltár 116: 12."
Eltűnődtél-e már azon, hogy mivel hálálhatnád meg
Istennek az ő kimondhatatlan jóságát – az élet, a család,
az egészség, az anyagi áldások ajándékát?"
Felmerült-e már benned, hogy a „köszönöm” nem elég?"
A bibliai sáfárság elve lehetőséget ad arra, hogy
kézzelfogható módon kifejezzük Isten iránti hálánkat az
ő jótéteményeiért.
Jákób azt mondta, hogy Istennek adja egy tizedét
mindannak, amit kap, mint ahogy nagyapja, Ábrahám is
tette.

86

Mózes harmadik könyvében találjuk az első írott
rendelkezést a tizedről, vagyis az egytizedrész Istennek
való visszaadásáról.
87

(Szöveg: 3. Mózes 27: 30)"
A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fa
gyümölcséből az Úré;
88
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szentség az az Úrnak."
3. Mózes 27: 30.

89

Azzal, hogy a tizedet visszaadjuk az Úrnak,
minduntalan arra emlékezünk, hogy Isten a mi
Teremtőnk és minden áldásunk Forrása."
Hogyan kerül a tized felhasználásra?
90

(Szöveg: 4. Mózes 18: 21)"
Mózes negyedik könyvében világos magyarázatot
találunk: De ímé a Lévi fiainak örökségül adtam minden
tizedet Izráelben; az ő szolgálatjokért való osztályrész ez
91

a melylyel teljesítik ők a gyülekezet sátorának
szolgálatát."
4. Mózes 18: 21.
92

A Bibliában végig azt olvassuk, hogy a tized mindig
Isten művének a támogatására ment.

93

(Szöveg: 1. Korinthusi levél 9: 13, 14)"
Pál így érvel erről az Újszövetségben: Nem tudjátok-é,
hogy a kik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent
helyből élnek,
94

és a kik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt
veszik el részüket?

95

Ekképen rendelte az Úr is, hogy a kik az evangyéliomot
hirdetik, az evangyéliomból éljenek."
1. Korinthusi levél 9: 13, 14.
96
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Krisztus ugyanazon beszédében hagyta meg a tized
rendszerét, és fedte meg az írástudókat és a farizeusokat
a vallásról alkotott szűk látókörükért.
97

98

az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget;
pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. "
Máté 23: 23
99

100

101

Lehet, hogy eltűnődsz azon, hogy miként is adhatnál
tizedet az Úrnak a jövedelmedből. Sokaknak gondot
okozott e kérdés."
Mígnem döntést hoztak, hogy megbíznak Isten
vezetésében és bölcsességében és épp ezért
visszaszolgáltatják neki a tizedet.
Hetekkel később, ugyanezek az emberek lelkesen
csodákról számoltak be az életükből. Ugyanis valami
csoda folytán a jövedelmük kilenc-tized része többnek
bizonyult, mint korábban együtt a tíz tized rész. "
Lám, ebben van az anyagi biztonság titka!
Egyesek megkérdezik, hogy a tized vajon nem csupán a
zsidókra vonatkozó rendelkezés? Tőlük azt kérdezem,
hogy vajon a menny áldásai kizárólag a zsidóké?

102

103

Ott van például Jim, aki becsületesen kiszorította a
tizedet minden szűkös fizetéséből. "
Eleinte nehéznek tűnt a dolog, ám később saját üzlettel
indulhatott, amelyet siker koronázott, majd az abból
adódó anyagi biztonság.

15
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(Szöveg: Máté 23: 23)"
... mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a
köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben
ezeknél fontosabb:
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Üzleti sikereinek érdemét az Úrnak tudja be, és
örömmel adakozik Isten művének föllendüléséért.

104

Vagy vegyük példának Edet, aki nagyot lépet hitben,
amikor szombatonként bezárta az üzletét – cserébe a hét
hat napján megnőtt ügyfeleinek a száma. Isten megtartja
ígéreteit!
105

Ezek a keresztények első kézből tapasztalták a Malakiás
könyvében olvasható ígéretet:

106

(Szöveg: Malakiás 3: 10)"
Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy
legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok
meg engem,
107

azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg
néktek az egek csatornáit,

108

és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen."
Malakiás 3: 10.

109

110
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Isten azt mondja, hogy mindennek a tizede szentség
Őneki. "
Megadja nekünk az előjogot, hogy visszaszolgáltassuk
azt neki, hogy próbára tehesse sáfárságunkat, hogy
meglássa, vajon tiszteletben tartjuk-e és elismerjük-e
tulajdonjogát.
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A Biblia szerint a tized megtagadásával megcsaljuk
Istent.

111

112

Noha a jövedelmünk tizede az Úré, lehetőségünk van
többet adni a jogosan Istennek elkülönített résznél."
Rajtunk áll, hogy bőkezűségünk meddig terjed ki.
113

114

(Szöveg: Lukács 6: 38)"
Azonban erre nézve is vannak útmutatások a Bibliában.
Jézus megmondta: Adjatok, néktek is adatik; jó
mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet
adnak a ti öletekbe..."
Lukács 6: 38.

115

Isten terve művének anyagi támogatását illetően
egyszerű és csodálatos."
Arra kéri népét, hogy szívből adakozzon, sosem
aggódva saját szükségleteiért, mert azokat Isten minden
elváráson túl betölti.

116

Felmerülhet benned a kérdés, hogy ha Isten birtokában
van minden – arany, ezüst, jószág, föld, sőt mi is, akkor
miért van szüksége a te pénzedre?"
A tized-rendszer Isten terve az Ő művének
fenntartásáról itt a földön.
Istennek sosem állt szándékában, hogy
tombolasorsolásokkal tartsa fent egyházát."
Vajon a tized nem felelősségteljes módja a szolgálat
fenntartásának?

117
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(Szöveg: Malakiás 3: 8)"
... azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az
áldozni valóval."
Malakiás 3: 8.
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Mindenki annyiból ad, amennyije van, és annyija van,
amennyit kapott..

118

Ha tehát, mondjuk ezer forintot keresel,

119

akkor abból százat visszaadsz az Istennek.

120

Ha százat keresel,

121

akkor tízet adsz vissza. Mi lehet ennél igazságosabb?

122

123

124
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Bármit adjunk is azonban az Úrnak, Ő mindig többet ad
nekünk."
Mindig többet kapunk, mint amennyit adunk."
A tizeddel kifejezzük hálánkat mindazért, amit Isten
értünk tett, valamint egyre kevésbé leszünk önzőek és
pénzsóvárok.
Megtanulunk többet törődni másokkal. Azáltal pedig,
hogy megosztjuk velük az áldásainkat, csak
gyarapodunk a szeretetben és az együttérzésben, és így
egyre inkább Jézushoz leszünk hasonlóvá. "
Ez is része Isten tervének, hogy Krisztusban
növekedjünk."
Jézus csodálatos történetekkel szemléltette tanítását.
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125

Nem ő volt-e az, aki gondosan tervezett, aki
bölcsességének és tapasztalatainak köszönhetően
felvirágoztatta a gazdaságot, és így ő lett a leggazdagabb
a völgyben?"
A következő döntésre jutott tehát:
(Szöveg: Lukács 12: 18-21)"
Ezt cselekszem: Az én csűreimet lerontom, és
nagyobbakat építek; és azokba takarom minden
gabonámat és az én javaimat.

127

És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid
vannak sok esztendőre eltéve; tedd magadat
kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél!"
Lukács 12: 18, 19.
128

Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te
lelkedet te tőled;

129

a miket pedig készítettél, kiéi lesznek?

130

Így van dolga annak, a ki kincset takar magának, és nem
az Istenben gazdag."
Lukács 12: 20, 21.
131

19

19 – Egy biztosan megtérülő befektetés

126

Ez az egyik legérdekesebb: egy szorgos, törekvő gazda
keményen dolgozott, és aratáskor hatalmas lett a
termése. Olyannyira, hogy nem volt elég csűrje, hogy a
termést betakarja."
Mind betelt, pedig a felét sem aratták még le a
termésnek."
Mit tegyen? Komoly gondot jelentett ez számára."
Nagyon küzdött a döntéssel."
Adja a feleslegét a szegényeknek?"
De hiszen az is az övé.
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132

133

Ez a tehetős gazda nem ismerte el, hogy honnan
származnak az áldásai."
Nem ismerte el sem a Teremtőt, sem saját sáfársági
kötelességét."
Teljesen szem elől vesztette a szegények, az árvák, az
özvegyek és a hontalanok szükségleteit."
Csak magára gondolt."
Ennek az embernek komoly szívproblémája volt.
(Szöveg: Máté 6: 21)"
Jézus mondta: Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti
szívetek is."
Máté 6: 21."
Jézus nagyon komolyan veszi az anyagi javakhoz való
hozzáállásunkat, mert ha nem rendeljük azt alá
Jézusnak, akkor eltávolíthat bennünket Istentől, sőt,
örök életünket is elveszíthetjük miatta.
(Szöveg: Máté 16: 26)"
Jézus ezt mondta: Mert mit használ az embernek, ha az
egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall?..."
Máté 16: 26.

134

135

136

Az a gond a mai emberrel, hogy élete olyan összetett, és
mindennapjai olyan zsúfoltak, hogy teljesen
megfeledkezik róla, vagy éppenséggel nem szakít időt
arra, hogy számba vegye: honnan is származnak az
áldásai.
(Videó: 6 sec) Elkerüli a figyelmét, hogy milyen ára volt
a bűntől való váltságának."
Ennek következtében, nem adózik Istennek tisztelettel
sem idejéből, sem adottságaiból, sem kincseiből."
Holott mindnyájunknak naponként kell megemlékezni
arról, hogy:
“Mindaz, mit szeretünk, és szívünkhöz közel áll,

137

20
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kölcsönbe kaptuk, semmi sem saját.

138

Jézustól vannak, hogy derítsék éltünk,

emlékeztess hát, drága Uram, emlékeztess rá.” "
Dottie Rambo után, “Emlékeztess drága Uram”.

140

141

Amink csak van Istentől való ajándék."
Az életünk Isten ajándéka."
Az egészségünk Isten ajándéka."
Minden lélegzetvételünk Isten ajándéka."
Az étel, amelyet elfogyasztunk, a ruhák, amelyeket
viselünk, az otthon, amelyekben élünk, mindezek Isten
ajándékai."
Amikor egy csekély részt visszaadunk az Úrnak, ezt
mondjuk: „Köszönöm Uram, amit adtál nekem.”"
Ha késztetést érzel, hogy felajánld: „Uram, szeretnélek
az első helyre tenni anyagi ügyeimben és életem
minden területén” – emeld fel kezed e befejező imában.

21
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139

20 – Az igazság szabaddá tesz
Hol találhatjuk meg az igazságot?

1

2

(szöveg: Jeremiás 29: 13.)"
„És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes
szívetekből kerestek engem.”"
Azonban vannak, akik rossz helyen keresnek.
3

4

Azt mondják, mindannyian egy „Isten-formájú űrrel” a
bensőnkben születtünk."
Egy leírhatatlan vággyal jöttünk a világra valami után,
ami nincs nekünk."
"
Úgy tűnik, hogy tudat alatt keresünk valamit, amit nem
tudunk megnevezni – de tudjuk, hogy vágyódunk és,
hogy szükségünk van rá.
1
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A történet az ókori Görögországban élő fiatalemberről
szól, aki meg akarta találni az igazságot."
Ezért felkeresett egy öreget, akit a város legbölcsebb
emberének tartottak."
A fiatalember megkérdezte az öreget, “Ó, te nagy Bölcs,
mondd meg kérlek, hogyan találhatom meg az
igazságot? El tudsz vezetni az igazsághoz?”"
A bölcs öreg felkelt, és elindult."
A fiatalember követte. Keresztül mentek a város utcáin,
le egészen a tenger partig. "
Az öregember tovább ment egészen be a vízbe."
Amikor már körülbelül derékig ért a víz, az öregember
azt mondta a fiatalnak, hogy tegye a kezét a fiú fejére. "
Az öreg ekkor víz alá nyomta a fiatalembert."
Háromszor jött fel a vízből levegő után kapkodva, a
bölcs pedig háromszor nyomta le a kezével a fiú fejét.
Harmadjára a fiatalember felkiáltott, “Én csak az
igazságot szeretném megtalálni!”"
A bölcs erre így válaszolt, “Ha annyira vágysz az igazság
után, amennyire a levegő után, akkor megtalálod.”"
Isten nem tartja vissza tőlünk az igazságot. Jeremiás
próféta ezt mondja:
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5

Ezért az ember nyugtalan, lármás unalmában keresi,
hogyan tölthetné be ezt az űrt az életében a hírnévvel, a
szerencsével, a kábitószerekkel, az alkohollal, a
vagyonnal és a szabadidős tevékenységekkel, csak azért,
hogy rájöjjön, a jutalom elnyerése, nem okoz tartós
megelégedettséget.
És előbb vagy utóbb valószínű, hogy egy álmatlan
magányos éjszakán, egy ókori próféta mindig visszatérő
kérdése visszhangzik a múltból:

6

7

(szöveg: Ézsaiás 55: 2.) “Miért adtok pénzt azért, ami
nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem
elégíthet?” Ézsaiás 55: 2."
Jézus ismerte a különböző dolgok birtoklása felett érzett
mulandó megelégedettséget.
(szöveg: Lukács 12: 15) "
Azt mondta, … „mert nem a vagyonnal való
bővölködésben van az embernek az ő élete.” Lukács 12:
15.

8

Ma az emberek egyre inkább beleunnak a csalóka
ábrándok kergetésébe; szükségét érzik egy rajtuk kívüli
erőnek, hatalomnak."
Ez nem új dolog.
9

Mert attól fogva, hogy a saját útját választotta az
Édenben, az emberben van egy különös üresség, amit
csak Isten tölthet be.
10

11

2

Isten megengedte Izrael gyermekeinek, hogy a pusztai
vándorlás alatt megéhezzenek, hogy így felismerhessék,
szükségük van Istenre."
Isten Mózesen keresztül így szólt az izraelitákhoz,
mondván,
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(szöveg: V. Mózes 8:3.) "
“És megsanyargata téged és megéheztete,

12

…hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak
kenyérrel él;

13

14

Nyilvánvalóan, Isten a korunk emberiségének is
megengedi megtapasztalni a belső éhség és
nyugtalanság érzését, hogy így kinyújthassák kezüket,
és engedjék, hogy Isten megelégítse vágyakozásukat.
15

16

17

Ma, hatalmas érdeklődést látunk a különböző vallások
iránt."
Egyre több különböző vallási és egyházi létformákkal
foglalkozó tanulmány és gondolat jelenik meg, melyek
hatalmas hangsúllyal beszélnek a különböző egyházak
egyesítéséről a felekezetek közötti válaszfalak
ledöntésre tett kísérletekről.
Új egyházak keletkeznek hirtelen egymás után szerte a
világon."
Úgy tűnik, mindegyik azzal az igénnyel áll elő, hogy ő
tanítja az egyedüli igaz hitet. Azt állítja mindegyik,
hogy ő Isten különleges népe, aki rendelkezik az
igazság üzenetével, mely a földön mindenkinek
útmutatóul szolgál."
Mégis, egy pillanat alatt nyilvánvalóvá válik, hogy ezek
az állítások nem igazak.

3
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hanem mind azzal él az ember, a mi az Úrnak szájából
származik.” V. Mózes 8: 3.
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Mert mialatt mindannyian állítják, hogy hitük
alapjának kizárólag a Bibliát tekintik, tanításaik
külömközőek.
18

19

Hogyan tudják az őszintén kereső emberek az állítások
tömegében felfedezni és megtalálni az igazságot?"
Van-e Istennek ma is egy különleges csoportja a
kereszténységen belül, melyet Ő is Egyházaként ismer
el?"
Nyilvánvaló, mivel Pál azt írja:
(szöveg: Efézus 4: 4-6) "
„Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy
reménységében hívattatok el is;

20

egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;

21

Egy az Isten és mindeneknek Atyja …” Ef 4: 4-6.

22

(szöveg: 1. Tim 3: 14, 15) "
Pál ezt írta fiatal barátjának, Timóteusnak, „Ezeket írom
néked,… hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az
Isten házában,
23

24

4

mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és
erőssége.” "
1. Timóteus 3: 14, 15."
Pál világosan állítja, hogy Isten egyháza ma az igazság
pillére és alapja, de hogyan tudhatjuk meg, melyik
egyház az igaz?
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Annyi sok felekezet, annyi sok vita, annyi sok zavaros
dolog van a vallásos közösségekben.

25

Nos, a Szentírás szerint, soha nem állt Jézus
szándékában, hogy ilyen zűrzavar vagy ennyi felekezet
jöjjön létre."
Keresztre feszítése előtt Jézus így imádkozott:
26

27

28

hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a
világ, hogy te küldtél engem.” János 17: 21."
Jézus azt szerette volna, ha a világ az Ő követőit a
köztük lévő egységről és szeretetről lett volna képes
felismerni."
Krisztus semmiféle szétválást nem akart Egyházában.
(Szöveg: 1 Kor 12: 25) "
Pál ezt írta: „Hogy ne legyen hasonlás a testben, …” "
1. Kor 12: 25.

29

De Pál azt mondta, megjelenhet a hitehagyás, mely
szakadást okozhat!

30

(szöveg: Apcsel 20: 28 – 30) "
Azt olvassuk: „Viseljetek gondot azért magatokra és az
egész nyájra, … az Isten anyaszentegyházának
legeltetésére,
31

5
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(szöveg: János 17: 21.) "
„Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én
bennem, Atyám, és én te benned,
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Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti
közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.

32

Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák
dolgokat beszélnek,

33

hogy a tanítványokat magok után vonják.” "
Apcsel 20: 28-30.

34

35

36

37

6

Ahogy az egyház történelmének oldalain lapozunk,
felfedezzük, hogy pontosan ez az, ami történt."
Hamis tanítók támadtak, és voltak, akik befogadták a
hamis tanításaikat, és elmentek. Másokat megzavartak."
Tanítványokat vezettek el, majd fokozatosan leváltak az
eredeti testről."
De mindazonáltal Istennek volt egy egyháza, mely
hűséges maradt Krisztus tanításaihoz.
Ám néhányan azt mondják, „Vajon nem egy egész élet
lenne szükséges ahhoz, hogy teljes mélységében
tanulmányozni lehessen az összes vallás tanításait, hogy
megtaláljam, igazi Isten egyházát?” "
Van egy sokkal egyszerűbb út."
Isten útja!
A kormányszakértők elmondják nekünk, hogy nagyon
könnyű megkülönböztetni az eredeti értékpapírt a
hamistól."
Gondosan és behatóan tanulmányozzák előbb az eredeti
értékpapír jellemzőit.
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38

Ismerik a papír rostszöveteit, a tinta színét, az eredeti
dokumentum jeleit és a jellegzetes sorozat számát"
Ahogy egy pillantást vetnek az iratra, képesek gyorsan
összevetni az eredeti megkülönböztető jegyeivel."
Amennyiben hiányzik valamelyik ismertetőjel, akkor az
hamis.
Ez a helyzet az igazsággal is.

40

Nem kell minden felekezet és egyházszakadás tanítását
behatóan tanulmányoznunk, ha ismerjük Isten igaz
egyházának jellemzőit a Biblia leírása alapján."
Isten nem hagyja az embert sötétségben afelől, hogy
melyik az, hiszen elénk tárja a tényeket Igéjében:
(szöveg: Ámós 3: 7) "
„Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg
meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.” "
Ámós 3: 7.

41

42

A Jelenések könyvében, Isten összegezte a Biblia összes
próféciáját, és egy különleges betekintést adott népének
az utolsó napok eseményeibe, megjövendölte a
hitehagyást, és a vallásos zűrzavart, mely a Föld
történelmének utolsó napjaiban áll fenn."
Megjövendölte a harcot Krisztus Egyháza és Sátán
között."
A 12. fejezet egy panorámaképet ad az egyház
történelméből Krisztus idejétől a világ végéig:
(szöveg: Jelenések 12: 1, 2.) "
„És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, aki a napba
vala felöltözve,

43

7

20 – Az igazság szabaddá tesz

39
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és lábai alatt vala a hold, és az ő fején tizenkét csillagból
korona;

44

Aki terhes vala, és akarván szülni, kiált vala, és kínlódik
vala a szülésben”"
Jelenések 12: 1, 2.
45

46

47

48

Itt Isten egy fehérruhás asszonyt ír le, aki a napba
öltözött, a holdon áll és tizenkét csillagos korona van a
fején."
Mit jelent vajon mindez?"
A bibliai próféciában az asszony Isten népét, az Ő
egyházát jelképezi."
Jeremiás próféta ezt írta:
(szöveg: Jeremiás 6: 2.) "
„A szép és elkényeztetett asszonyhoz tette hasonlóvá
Sion leányát.” "
Jeremiás 6: 2."
És ki „Sion”? Ézsaiáson keresztül Isten kijelenti,
(szöveg: Ésaiás 51: 16)"
„… és ezt mondjam Sionnak: Én népem vagy te!” Ésaiás
51: 16."
Ha összakapcsoljuk ezt a két szöveget, azt látjuk, hogy
Isten egy erényes asszonyt használ arra, hogy igaz
Egyházát jelképezze."
Pál ugyanazt a kifejezést használja a korinthusi
gyülekezet leírására is.
(Szöveg: 2 Korinthus 11:2) "
„… hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint
szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé.” "
2. Kor. 11: 2.

49

8
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50

(szöveg: Jelenések 17: 3 – 5) Ellenben János is bemutat
egy másik asszonyt, amelyiket a Jelenések 17. fejezete ír
le."
„… és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon,
amely teljes vala káromlásnak neveivel…
Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba, és
megékesíttetett vala arannyal és drágakővel és
gyöngyökkel,

51
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Kezében pohár vala, tele útálatosságokkal és az ő
paráznaságának tisztátalanságával

52

És az ő homlokára egy név vala írva:

53

TITOK, A NAGY BABILON, A PARÁZNÁKNAK ÉS A
FÖLD UTÁLATOSSÁGAINAK ANYJA.” "
Jelenések 17: 3 – 5.
54

Ez a szimbolikus nyelvezet egy tisztátalan, parázna
asszonyt ír le, a hamis egyházat, vagy a kereszténység
azon részét, mely hűtlen volt Krisztushoz, és
kapcsolatában megalkudott a világgal.
55

(szöveg: Jakab%4: 4) "
„Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a
világ barátsága ellenségeskedés az Istennel…” "
Jakab%4:%4.
56

9
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57

A bukott nő jelképezi a hamis egyházat, és a tiszta nő
jelképezi az igaz egyházat."
Vessünk egy pillantást ismét a tiszta asszonyról szóló
próféciára."
Tiszta Asszony = Tiszta egyház"
Hamis asszony = Hamis egyház
(szöveg: Jelenések 12: 2, 4) "
„Aki terhes vala, és akarván szülni, kiált vala, és
kínlódik vala a szülésben….”

58

És álla a sárkány a szülő asszony elé,

59

Hogy mikor szül, annak fiát elvegye.” Jelenések 12: 2, 4."
Ki ez a sárkány, aki az asszony előtt állt, hogy elvegye
annak fiát, amint megszületik?
60

(szöveg: Jelenések 12: 7 – 9.) "
”És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai
viaskodnak vala a sárkánnyal; és a sárkány is viaskodik
vala és az ő angyalai;
61

De nem vehetének diadalmat, és az ő helyük sem
találtatik többé a mennyben.

62

És vetteték a sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik
ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld
kerekségét elhiteti,
63

10
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Vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele
levettetének.”"
Jelenések 12: 7 – 9.
64

(szöveg: Jelenések 12: 5) A Jelenések a gyermekről is
személyleírást ad: ”És szüle fiú magzatot, aki
vasvesszővel legeltet minden nemzetet
65

66

67

A világ történelmében csupán egyetlen gyermek volt,
aki „vasvesszővel legeltet minden nemzetet”, és aki
„ragadtaték … Istenhez és az ő királyi székéhez”, és ez
Jézus volt."
Krisztus második eljöveteléről szólva János ezt mondta,
(szöveg: Jelenések 19: 15.) János ezt mondta, „… az ő
szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a
pogányokat;

68

és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel…” Jelenések
19: 15."
Pál elmondja, hogyan ragadtatott el Jézus Isten
trónjához,
69

(szöveg: Ef 1:20.) "
amikor Isten „…feltámasztotta Őt a halálból, és ültette
Őt a maga jobbjára a mennyekben.”Ef 1: 20.
70

11
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és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi
székéhez.” "
Jelenések 12: 5.
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71

72

73

74

A háború, mely a mennyben kezdődött, a földre
költözött át. A pogány Rómán keresztül Sátán
megkísérelte elvenni Jézus életét, amint megszületett."
Heródes, római uralkodó, megparancsolta, hogy minden
két éven aluli kisgyermeket öljenek meg. Egy angyal
azonban figyelmeztette Máriát és Józsefet, hogy
meneküljenek Egyiptomba Jézussal.
Az ördög Jézus nyomában volt egész szolgálata alatt.
Remélte, hogy megakadályozza Isten tervét, hogy
megmentse az elbukott világot."
Amikor Krisztus teste ott függött a kereszten Sátán azt
gondolta, hogy megnyerte a csatát."
De az üres sír jelezte, hogy vereséget szenvedett.
Krisztus feltámadt és Atyja trónjára lépett. A prófécia
pontosan úgy teljesedett be, ahogy azt megjövendölték!"
Azzal, hogy eredménytelen lett azon kísérlete, hogy
Isten fiát elpusztítsa, Sátán a haragját az asszony, vagyis
a keresztény egyház felé fordította.
Egy kivételével Krisztus tanítványai mártírhalált haltak."
Ha fájdalmat akar valaki okozni egy szülőnek, mia
leghatékonyabb módszer?"
A gyermekek bántalmazása."
Sátán többé már nem érinthette Jézust, mert ő már a
mennyben volt. Ezért gonoszan követőire támadt.
Pál apostolt Róma falain kívül fejezték le. A
keresztényeket kínozták, föld alatti börtönökbe zárták,
sokan vérükkel pecsételték meg bizonyságtételüket.

75

Mindaddig, míg a tanítványok éltek, az egyház erősen
kiállt az igazságért."
Ám a második és a harmadik generációs keresztények
közé bejött a megalkuvás és a hitehagyás.
76

„A második század vége felé, a legtöbb gyülekezet egy
új szervezeti formát öltött magára;
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eltűnt a kezdeti egyszerűség és őszinteség, amikor az
öreg tanítványok megpihentek sírjaikban.” "
- Ecclesiastical research, (Egyházi kutatások), 51. old.
78

79

Egy történész ezt írja, „Az új keresztények, akik
látásmódjukat és szokásaikat tovább folytatták, ugyan
azok a régi pogányok voltak… Az egyházhoz való
áramlásuk nem felejttette el velük a pogányságot.
80

81

82

Ellenkezőleg, a pogány hordák megkeresztelése azt
jelentette, hogy a pogányság felhígította a szervezett
kereszténység erkölcsi erejét, és tehetetlenné tette azt.”
Centuries of Christianity (A kereszténység évszázadai):
A Concise History (Rövid Történelmi Áttekintés), 58.
old.
Azonban ez idő alatt is számos keresztény maradt
hűséges Isten igazságához, és tiltakozott a változások
miatt, melyek beférkőztek az egyházba."
Elutasították, hogy a helyzettel megalkudjanak, ezért
sokukat üldözni kezdték."
Hamarosan a római császárok rendeleteket bocsájtottak
ki, hogy halálos bűnt követ el az, aki elutasítja az állami
egyház hamis gyakorlatait.
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A negyedik században, Konstantin Császár azáltal
próbálta meg összetartani a Római Birodalmat, hogy
egyesítette a pogányokat és a keresztényeket egyetlen
hatalmas vallásos rendszerben."
Ennek eredményeként a kereszténység nagyon
népszerűvé lett."
Pogány emberek keresztelkedtek az egyházba, akik
magukkal hozták saját pogány hitüket és
gyakorlatukat."
Amikor az egyház magáévá tette ezeket a tévedéseket,
szem elől tévesztette célját.
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83

(szöveg: Jelenések 12: 13.) "
Mindezt előre látva, János így írt, "
„… a sárkány … kergetni kezdé az asszonyt, aki a fiút
szülte.” "
Jelenések 12: 13."
És mi történt az asszonnyal?
(szöveg: Jelenések 12: 6.) "
„Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől
készített helye van,

84

85

hogy táplálják őt ezerkétszázhatvan napig.” Jelenések
12: 6."
Figyeljük meg, hogy Isten kinyilatkoztatja az üldözés
időtartamát is: 1260 nap."
Már rájöttünk, hogy a bibliai próféciában minden egyes
nap egy szószerinti évet jelent.
(szöveg Ezékiel 4: 6.) "
Ezékiel írta, „… egy-egy napot egy-egy esztendőül
számítottam néked.” "
Ezékiel 4: 6.

86

Így tehát Isten hűséges népének elnyomása, ahogy a
Jelenések könyve megjövendölte, 1260 napig kell, hogy
folyjék.
87

88

89
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A történelem valósághűen megerősíti ezt a bibliai
próféciát. Justinianus, a római császár, megparancsolta
Belisarius római hadvezérnek, hogy töröljön el a föld
színéről három ariánus hatalmat, melyek
szembehelyezkedtek a római egyházzal.
Kr.u.538-ban számolták fel ezen erők utolsó csíráját is,
és Jusztinianusz Róma püspökét „az egyház feje”- ként
jelentette ki, mint aki az eretnekek igaz és hathatós
helyre igazitója.” "
Az türelmetlenség uralkodása idején elindult hát az
úgynevezett eretnekség.

20 – Az igazság szabaddá tesz

90

92

93

A waldensek, az albingensek a Piedmont hegyekbe, a
hugenották Franciaország és Bohémia szerte, mások
pedig az észak-olaszországi és a dél-francia Alpokba
szöktek, eldugott völgyekben, távol eső barlangokban,
és magas hegyekben telepedtek le."
Köztörvényes bűnözőkként vadásztak rájuk, és sokakat
meg is öltek."
Mi volt a bűnük?"
Az, hogy nem adták fel Jézus tanításait.
Keresztények milliói inkább meghaltak, minthogy
megalkudjanak hitükben. Néhány történész a halottak
számát úgy körülbelül 50 millióra becsüli."
És azok közül, akik mártírhalált haltak, sokakat más
hithű keresztények öltek meg, akik meg voltak
győződve róla, hogy Isten akaratát cselekszik!
Isten igazsága végül győzedelmeskedett."
A Bibliát, amit hosszú ideje tartottak láncrafűzve a
kolostorok falaiban, és a katedrálisok fülkéiben,
lefordították a hétköznapi ember nyelvére, és
szétszórták az egész világon."
Nem volt többé elrejtve Isten igazsága."
Napvilágra kellett azt végre hozni!
A bátor reformátorok határozottan hirdették Isten Igéjét.
Voltak, akiket máglyán égettek el, mint Huszt é
Jeromost.

94

Másokat, mint Luthert, Wycliffe-t és Tyndale-t is,
üldözték és elítélték.

95
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91

A hűséges keresztények, akik továbbra is fenntartották
az Isten igéjébe vetett bizalmukat, úgy találták, hogy
hitük megőrzésének egyetlen módja a menekülés,
pontosan beteljesítve a Jelenések könyvének
jövendölését. "
Az asszony a pusztába menekült.
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Azonban, Amerika felfedezésével, egy új szabadság és
egy új menedék adódott Európa üldözött
keresztényeinek.
96

Egy újszülött nemzet partjain fektették le a polgáriilletve a vallásszabadság alapját.

97

98

99

(video: 10 mp.) A megalkuvás és az üldözés kora 1798ban a végéhez érkezett, ahogy a Jelenések 12. része
megjövendölte, amikor Napoleon ateista kormánya
elküldte Berthier tábornokot, hogy ejtse fogságba a
pápát, pontosan 1260 évvel azután, ami után az üldözés
elkezdődött Kr.u. 538-ban.
A tizennyolcadik század végén, amikor ez a prófétikus
idő a végéhez ért, Istennek még mindig volt egy hűséges
hívőkből álló csoportja, akik a Bibliába és annak
tanításaiba kapaszkodtak."
A prófécia előre megmondta, hogy Sátán dühét Isten
maradék egyházára fordítja, amelyik túlélte ezt a
prófétikus korszakot.
(szöveg: Jelenések 12: 17.)"
„Megharaguvék azért a sárkány az asszonyra, és
elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából
valókkal,

100

az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a
Jézus Krisztus bizonyságtétele.” Jelenések 12: 17.

101

102
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A maradék kifejezést a nagy tekercsből visszamaradt
ruhaanyagra szoktuk használni."
Ehhez hasonlóan, Isten Egyházának „maradéka” az
utolsó része az egyháznak – annak az egyháznak, mely
Jézus újbóli eljövetele előtt él a földön.
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103

Tehát szószerinti fordításban ez a szöveg így hangzik,
„Megharaguvék azért a sárkány... és elment, hogy
hadakozzék az utolsó napok egyházával.” "
Sátán tombol, hogy Isten népe még mindig követi Isten
igazságát az utolsó napokban.
János két jellemzőjét írja le, mely által felismerhetjük
ezt a maradékot:"
„Megharaguvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne,
hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal

104

105

Akiknél van Jézus Krisztus bizonyságtétele

106

107

108

De nem minden egyház tanítja azt, hogy a keresztények
engedelmeskedjenek Isten törvényeinek?"
Nem egészen!"
Azonban több mai vallásos tömörülés is arra tanítja
tagjait, vagy így vagy úgy, de hagyják figyelmen kívül
Isten rendelkezéseit."
Például, vannak egyházközösségek, akiknek azt
tanítják, hogy boruljanak le az állóképek előtt."
Mások semmibe sem veszik Isten nevének szentségét.
(szöveg: 2. Mózes 20: 8 – 10.) "
És a vallásos világ nagy része szem elől tévesztette a
teremtés emlékünnepét, amelyet a negyedik parancsolat
ír le: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy
megszenteljed azt.
Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden
dolgodat,

109
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az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a
Jézus Krisztus bizonyságtétele.” Jelenések 12: 17."
A maradékon azokat értjük, akik megtartják Isten
parancsolatait.
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De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja…” "
2. Mózes 20: 8 – 10.

110

111

(szöveg: Jelenések 12: 17.) "
Nem csak az volt Isten maradékára, vagyis az utolsó
idők egyházára jellemző, hogy megtartják Isten
parancsolatait, hanem a prófécia szerint az is, „akiknél
vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele.” Jelenések 12: 17
(szöveg Jelenések 19:10.) "
A Jelenések 19:10 így szól,"
„… a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.”

112

113

Isten utolsó időkben élő egyháza megkapja a lelki
ajándékokat beleértve a prófétaság lelkét is. "
Ezt a különleges ajándékot egy későbbi alkalommal
fogjuk részletesen tanulmányozni."
Isten több más jellemvonással is szolgál, mely
segítségünkre van az Ő utolsó időkben élő egyháza
utáni kutatásunkban."
Népe az evangélium szolgálatába szegődik, hogy
missziójával elérje a világot, mert Jézus meghagyta
Egyházának:
(szöveg: Máté 28: 19, 20) "
„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden
népeket,

114

megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a
Szentléleknek nevében,

115

Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én
parancsoltam néktek: és ímé

18
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Én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” "
Máté 28: 19, 20.

117

118

Azt a parancsot, hogy világszerte hirdessék az
örökkévaló evangéliumot, az égen repülő három angyal
szimbolizálja a Jelenések 14. fejezetében."
E hármas üzenetnek az első része két nagy igazságot
hangsúlyoz, melyet mindenkivel meg kell osztani:
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(szöveg: Jelenések 14: 6, 7.) „És láték más angyalt az ég
közepén repülni,

119

akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld
lakosainak hirdesse az evangéliumot,

120

és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és
népnek.

121

Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki
adjatok dicsőséget; mert eljött az ő ítéletének órája;

122

és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és
a tengert és a vizeknek forrásait.” Jelenések 14: 6, 7.

123

19

20 – Az igazság szabaddá tesz

124

Ez egy figyelmeztetés a föld történelmének utolsó
órájában élők számára, hogy emlékezzünk a felettünk
zajló ítéletre."
Egyúttal emlékeztető is Isten teremtő hatalmának
emlékművére, a hetedik napi szombatra."
A hármas üzenet második része a 8. versben található:
(szöveg: Jelenések 14: 8.) "
„És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott
Babilon, a nagy város!

125

126

Mert az ő paráznaságának haragborából adott inni
minden pogány népnek.” Jelenések 14: 8."
Ez az üzenet arra hívja Isten igaz népét, hogy
különüljön el a zavaros vallásos világtól."
Felhívja figyelmüket a vallásos világban napjainkban
folyó hitehagyásra."
Az utolsó, a legünnepélyesebb kérést e prófécia
harmadik részében fogalmazza meg:
(szöveg: Jelenések 14: 9, 10.) "
„És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy
szóval:

127

Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és
bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,

128

Az iszik az Isten haragjának borából…” Jelenések 14: 9,
10.

129

A világot figyelmeztetni kell, hogy ne imádják a
fenevadat, és hogy ne vegyék fel a képét vagy bélyegét.

130
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(szöveg: János 10: 16.) "
Jézus így szólt, „Más juhaim is vannak nékem, amelyek
nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom,
131

és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és
egy pásztor.” "
János 10: 16.
132

(szöveg: Jelenések 18: 4.) János, a látnok, ezt írta, "
„És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja
vala: Fussatok ki belőle én népem,
134

135

hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok
az ő csapásaiból.” "
Jelenések 18: 4."
Isten kihívja hűséges követőit a vallásos tévedésekből
és zűrzavarokból, mely az utolsó időket jellemzik.
(szöveg: Jelenések 14: 12, 14.) "
„Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik
megtartják az isten parancsolatait és a Jézus hitét…

136

És látám, és ímé vala egy fehér felhő; és a felhőn üle
valaki, hasonló az embernek Fiához,

137

21

20 – Az igazság szabaddá tesz

133

Istennek minden egyházban vannak hűséges követői,
azonban eljön az idő, amikor egy nyáj lesz, és egy
egyház."
Jézus azt mondta, hogy bárányait más aklokból is elő
kell hívnia, amelyekben nem követik gondosan Isten
Igéjének tanításait.
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a fején arany korona, és a kezében éles sarló.” Jelenések
14: 12, 14.

138

Tekintsük csak át röviden azt a néhány
megkülönböztető jellemvonásokat, melyek Isten utolsó
időben élő népét jellemzik, ahogy a Bibliában adott:
139

Isten maradék egyházának az 1798-ban véget érő
szörnyűséges üldözéses időszak végeztével kellett
feltűnnie.
140

Náluk van Jézus hite, amely ahhoz vezeti őket, hogy
megtartsák Isten parancsolatait.

141

Hirdetik a Jelenések könyve különleges figyelmeztető
üzeneteit az egész világnak, hogy felkészítsék az
embereket Jézus visszatérésére.
142

Rendelkeznek a Szentlélek ajándékaival, beleértve a
prófétaság ajándékát is.

143

Minden egyház hasonlónak tűnhet az első pillantásra,

144
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145

Miután áttanulmányoztuk ezt a jelentős próféciát,
világossá válhat Ön előtt, hogy Istennek van egy
különleges üzenete, és egy különleges népe, mely
képviseli ezt az üzenetet az egész világon."
Ám nem elegendő ismerni ezeket a bibliai tényeket.
A békesség és boldogság megtartásához, amely a Jézus
Krisztussal való járásból ered, szükséges az is, hogy
cselekedj, és kövesd az igazságot, amit Isten Igéje
nyilatkoztatott ki, mert Jézus azt mondta,

147

(szöveg: János 13: 17.)"
„Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek
ezeket.” "
János 13: 17.
148

149

Isten arra hív, hogy hozza meg élete legfontosabb
döntését."
Hiszi, hogy Isten szavát hirdette ez a sorozat?"
Hisz abban, hogy Isten igazságának kinyilatkoztatását
hallotta ezeken az előadásokon?"
Hisz abban, hogy a Szentlélek hatással van a szívére e
sorozaton keresztül?"
Amikor Isten Igéjét halljuk, amikor Isten igazságát
hallgatjuk, a Szentlélek arra késztet, hogy döntést
hozzunk. Most itt az idő a döntésre.
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146

ám amint a Szentíráson keresztül tanulmányozzuk Isten
leírását az igaziról, nem nehéz kizárni azokat, melyek
nem felelnek meg ezeknek a Bibliai jellemzőknek."
Talán már kutatta, és megkísérelte a tájékozódást a mai
vallásos világ összevisszaságában, keresve Isten utolsó
időkben élő népét."
Hiszem, hogy csak egy igaz egyház létezik. Ez Bibliahívő, Krisztus-központú, szombatot ünneplő,
világszéles és Adventváró mozgalom."
Ezért vagyok hetednapi adventista."
Vallom, hogy erre az egyházra illik minden jellemző
vonás.

21 – Üzenetek az űrből
Isten még mindig szól prófétái által

1

Tudósok a világ különböző részein nagy teljesítményű
rádióteleszkópokkal figyelik az űrt hangok után
kutatva.
2

Abban reménykednek, hogy egy napon üzeneteket
fognak majd be más világ intelligens lényeitől.
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3

4

5

Bizonyítható, hogy már több ezer éve irányul ilyen
jellegű üzenet a Földünk felé – csak éppen nagyon
kevesen hallgatják meg.#
E bolygó Teremtőjétől érkezik az üzenet – a szeretet
üzenete. Istentől, aki vissza akarja nyerni fellázadt
gyermekeit.
Nem volt mindig szakadék Isten és az emberi nem
között.#
Minden csodásan kezdődött a Földbolygón – tökéletes
világ volt két tökéletes ember számára, akik Isten
hasonlatosságára teremtettek.
(Videó: 7 sec) Ott, az Édenkertben Isten meglátogatta
őket és szemtől szembe beszélt velük.#
Képzeljük csak el, milyen lehetett hűvös alkonyatkor
együtt járni a kertet Istennel.

6

Isten így tervezte el – egy közösségen alapuló csodálatos
kapcsolat.#
Semmi sem tarthatta őket távol egymástól.#
Csodásak lehettek azok a látogatások.
7

1
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Azonban sajnálatos módon a szeretetnek és a
közösségnek ez a kapcsolata csak két fejezetig tartott a
Bibliában.
8

Mózes első könyve tragikus történetről számol be.#
Ádám és Éva bűnbe esett.

9

10

Fellázadtak Isten tökéletes szeretetének törvénye ellen.#
A bűn éket ver és elválaszt. A bűn és az Isten
összeférhetetlen.#
Így Ádám és Éva már nem érintkezhetett többet
közvetlenül az Istennel.
A kígyó Luciferre hallgattak, és inkább neki
engedelmeskedtek, mint Istennek – ez bűn.

11

(Szöveg: 1. Mózes 3: 8)#
A Bibliában olvassuk: És meghallák az Úr Isten szavát, a
ki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala;
12

és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől

13

14

2

a kert fái között.#
1. Mózes 3: 8.#
Ádám és Éva rejtőzködtek.#
Nem akartak szembesülni Istennel.#
El akartak bújni.#
Ezt teszi a bűn!
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A bűn elválaszt, és megrontja a szeretet-kapcsolatot
Isten és ember, ember és embertársai között.

15

(Szöveg: Ésaiás 59: 2)#
Ésaiás próféta ezt írta: Hanem a ti vétkeitek választanak
el titeket Istenetektől,
16

18

Új kommunikációs utat talált gyermekeihez a
Földbolygón – utat, hogy vezesse, oktassa és megossza
velük terveit.#
Megbízható férfiakat és nőket választott ki magának,
hogy szószólói legyenek és továbbítsák az emberek felé
a szeretetét és a terveit.
A választottak között volt Mózes, Miriám, Sámuel, Illés,
Hulda, Debóra, Ésaiás, Jeremiás, és még sok más ember..

19

A próféták és a prófétanők voltak Isten szószólói.

20

Isten így akarja elmondani, hogy “Szeretlek, törődöm
veled, és tervem van, hogy hogyan segítselek.”

21

3
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17

és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek...#
Ésaiás 59: 2.#
Bizony, a bűn elválaszt Istentől, de a szeretetétől nem.#
Isten megtalálta a módját, hogy kapcsolatban maradjon
a bűnös emberrel.#
A szeretet mindig megtalálja a módját, hogy
kapcsolatban maradjon.

21 – Üzenetek az űrből
A Biblia sok beszélgetést feljegyez Isten és különböző
bibliai szereplők között, de egyik sem volt egészen
olyan, mint amilyent Ádám és Éva élvezhetett az Éden
kertben.
22

23

24

Isten volt, hogy a Szent Lelken át, vagy időnként
angyalok közvetítésével szólt az emberhez, máskor
pedig olyan személyek által, akiket hírnökeiül
választott ki.#
Amennyire ez ma megállapítható, az emberiség
történelmének első kétezer ötszáz évében Istennek nem
volt írásos kinyilatkoztatása.#
Azok, akiket Isten tanított, bizonnyal szóhagyomány
útján adták tovább, amit tőle tanultak.#
Isten azonban leginkább a következőképpen
kommunikált népével:
(Szöveg: Ámós 3: 7) prófétákat és prófétanőket indított a
Szent Lélek által, hogy az Ő nevében szóljanak.#
Ez cseppet sem meglepő, hiszen a Biblia világosan
kijelenti: Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr,
míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a
prófétáknak. Ámós 3: 7.
Figyeljük meg, hogy hogyan nyerték ezek a próféták
üzeneteket:

25

(Szöveg: 2. Péter 1: 21)#
Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai
szó;
26

27

4

hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek
szent emberei.#
2. Péter 1: 21.#
Istennek természetesen voltak prófétái még a nagy
özönvíz előtt is, Noé napjaiban.
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(Szöveg: Júdás 14)#
Énok Jézus második eljövetelét hirdette: Ezekről is
prófétált pedig Énok, a ki Ádámtól fogva a hetedik volt,
mondván:
28

29

31

(Szöveg: Apostolok cselekedetei 3: 21)#
A Biblia szerint Isten szólt minden ő szent prófétájának
szája által eleitől fogva.#
Apostolok cselekedetei 3: 21.#
Noé, egy másik próféta, megjövendölte a világ vízözön
általi pusztulását százhúsz évvel annak bekövetkezte
előtt.
A vízözön után még több prófétát és prófétanőt
találunk, köztük Miriámot, Debórát, Jeremiást, Ésaiást,
Ezékielt stb.#
Ők az igazság tanítói voltak. Erkölcsi és lelki vezetők
voltak, akik az Isten nevében beszéltek.
Isten hol látomásban, hol álomban, hol pedig Szava által
nyilatkoztatta ki akaratát a prófétáknak és a
prófétanőknek.#
De tette ezt mindig az Ő Szent Lelke által.

32

(Szöveg: 4. Mózes 12: 6)#
Az Úr maga mondta: Ha valaki az Úr prófétája
közöttetek, én megjelenek annak látásban,
33
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30

Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével...#
Júdás 14.#
Énok az első ember, akiről a Biblia feljegyzi, hogy
prófétai ajándékkal rendelkezett. De voltak még mások
is!
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34

vagy álomban szólok azzal.#
4. Mózes 12: 6.#
Isten hírnökeinek időnként szólniuk kellett az Úr
nevében, időnként pedig feljegyezni, vagy leírni a Tőle
jövő üzenetet.#
Ami azt illeti, a Biblia maga is a próféták szolgálatának
eredménye.#
Minden egyes szerzője része volt az isteni tervnek.
Mindnyájan, akik Isten nevében szóltak vagy írtak, a
Szent Lélektől indíttatva tették ezt.#
Általuk küldte el Isten szeretetteljes leveleit a földön
lévő gyermekeinek.

35

36

37

Isten így mondja el, hogy: “Szeretlek és kapcsolatban
szeretnék lenni veled.”#
Különösen azt szeretné a tudtunkra hozni, hogy
mennyire vágyik arra, hogy ismét közvetlen
közösségben legyen velünk.
Az Újszövetség minden írója – Máté, Márk, Lukács,
János, Pál, Jakab, Péter és Júdás – része volt ennek a
tervnek.#
Rajtuk kívül persze voltak mások is, akik Isten ügyét
képviselték az emberek között: Simeon, Agabusz,
Barnabás, Anna,
(Szöveg: Apostolok cselekedetei 21: 9)#
és Filep négy lánya, ... a kik prófétálnak vala.#
Ők mindnyájan Isten eszközei voltak, hogy feltárják az
Ő akaratát és bátorítsák a korai keresztény egyházat.

38

Majd eljött Jézus, hogy szavaival és tetteivel
személyesen bemutassa milyen is valójában az Isten.#
Sosem volt Isten szeretetének és törődésének ilyen
meggyőző szószólója.
39
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40

A Golgota óta tizenkilenc évszázad telt el, de az
emberek még ma is, férfiak, nők, lányok és fiúk egyaránt
a kereszt elé térdelnek, hogy örök hűséget esküdjenek a
világ Megváltójának.#
A Biblia szerint, amikor Jézus visszatért a mennybe,
ajándékokat adott az embereknek – ajándékokat,
amelyek bátorítják és erősítik a követőit.

42

(Szöveg: Efézusi levél 4: 11-15)#
A Bibliában olvassuk: “És ő „adott” némelyeket
apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat
evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul,#
Efézusi levél 4: 11.
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41

(Szöveg: Efézusi levél 4: 8)#
Ezért mondja az Írás: „Felment a magasságba, foglyokat
vitt magával, ajándékot adott az embereknek.”.#
Efézusi levél 4: 8.#
Mik voltak ezek az ajándékok?

Miért adta Jézus ezeket az ajándékokat az egyháznak?#
A 12. versben olvassuk a választ: “hogy felkészítse a
szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének
építésére.”
43

Meddig maradnak ezek az ajándékok az egyházban?
“míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia
megismerésének egységére, a felnőttkorra,
44

a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra,. 13. vers.#
A Biblia szerint ezek az ajándékok szilárdságot adnak
az egyháznak és megerősítik a népet.
45

“hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle
tanítás szelében ide-oda hányódnak,

46
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és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító
ravaszságától.” 14. vers.#
Figyeljük meg, hogy a „lelki ajándékok” sorában hol áll
a prófétálás ajándéka?
47

48

(Szöveg: 1. Korinthusi levél 12: 28)#
És pedig némelyeket rendelt az Isten az
anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor
prófétákul...#
1. Korinthusi levél 12: 28.
A prófétálás az apostolság után a második ajándék, és
így az egyház helyes működésében fontos és
elengedhetetlen ajándék.

49

50

Pál a Lélek ajándékait az emberi test különböző
részeihez kapcsolta.#
Megmutatta, hogy a szem, a fej, a száj, és a test többi
tagjai is mind elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a
test összhangban és hatékonyan tudjon működni.#
Így van ez az egyházzal is.#
Látás nélkül például az egyház vak!
(Szöveg: Példabeszédek 29: 18)#
Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul; ha pedig
megtartja a törvényt, oh mely igen boldog!#
Példabeszédek 29: 18.

51

„De mi lett a prófétálás ajándékával,” kérdezheti valaki,
„miután Krisztus visszatért a mennybe és az apostolok
meghaltak?”
52

Nem telt el sok nemzetség és az egyház gondatlan lett,
megalkuvó, hűtlen Istenhez és az Ő törvényéhez.#
Jeremiás feljegyzi, hogy mivé vált Izrael mikor egy
időre hitehagyóvá lett:
53
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(Szöveg: Jeremiás siralmai 2: 9)#
Nincsen törvény, sőt prófétái sem nyernek kijelentést az
Úrtól.#
Jeremiás siralmai 2: 9.
54

Ahogy az egyház fokozatosan magába olvasztotta a
pogány rítusokat és gyakorlatokat, a Biblia alapvető
igazságait pedig elhagyta, a lelki ajándékok is
elmaradtak.
55
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Az egyház hitehagyásának idején, a Sötét Korban, a
Bibliákat a kolostorok szószékeihez láncolták.#
Általában csak héberül, görögül és latinul voltak
olvashatók.
56

57

A közönséges embereknek tilos volt birtokolniuk, vagy
olvasniuk a Bibliát.#
Csak a papoknak volt szabad olvasni, és értelmezni a
Bibliát.#
Volt azonban egy maroknyi hűséges keresztény, aki
továbbra is ragaszkodott a Biblia igazságaihoz.#
Az üldöztetés ellenére folytatták a missziós
tevékenységet, és megosztották az emberekkel a
tulajdonukban lévő Biblia részeket.#
Ezek a keresztények már jóval Wycliffe, Luther és Husz
előtt elültették az emberekben a reformáció magvait.
(Videó: 8 sec) Luther Márton és mások végre
lefordították a Bibliát a nép nyelvére.#
És noha az üldözés ezúttal sem maradt el, csak növelte
az Isten szava iránti vágyakozást.

58

59

És ahogy az emberek elkezdték szorgosan kutatni az
Írásokat, a századokon át eltemetett igazságok ismét
felszínre bukkantak.#
Miután pedig az emberek figyelmébe kerültek, ezek az
igazságok nagy vallási ébredést eredményeztek.
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60

61

62

Ekkoriban volt születőfélben egy új vallási mozgalom.
Egy csapat odaadó keresztény – köztük baptisták,
metodisták, presbiteriánusok, és mások – közösen
kezdték el tanulmányozni a Szentírást és imádkozni
lelki világosságért.
A Bibliát tanulmányozva Isten negyedik
parancsolatában felfedezték a teremtés nagy
emlékünnepét, amelyre Isten megkérte a népét, hogy
„megemlékezzen.”#
A Jelenések könyvében pedig megtalálták Isten utolsó
napokban élő népének leírását:
(Szöveg: Jelenések 14: 12)#
Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik
megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!#
Jelenések könyve 14: 12.#
A Biblia egyéb szövegeinek tanulmányozása közben
csak megerősödött bennük az a benyomás, hogy Isten
parancsolatainak a megtartása magába foglalja a bibliai
szombat megtartását.
Miután elfogadták a teremtés ezen emlékünnepét, az
egész világnak hirdetni kezdték a szombat igazságát.

63

64

(Videó: 11 sec) Na de mi van a prófétálás ajándékával?
Vajon feltámasztja-e Isten a prófétálás különleges
ajándékát e végidőben élő és szombatot ünneplő nép
között? Tartogat-e Isten valami különlegeset e
nemzedék számára?#
Vajon nem értelemszerű arra gondolnunk, hogy
Istennek van mit mondania e nemzetség számára? Vajon
Isten irántunk való szeretetéből kapcsolatba akar-e
lépni velünk, akik ma élünk?
(Szöveg: Jóel 2: 28, 31)#
Lássuk csak: És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet
minden testre,

65
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és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek
álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.

66

... minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja.#
Jóel 2: 28, 31.

67

69

(Szöveg: 1 Korinthusi levél 1: 7)#
Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem
szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak
megjelenését.#
1. Korinthusi levél 1: 7.
Azt már megállapítottuk, hogy Isten utolsó napokban
élő népét az fogja jellemezni, hogy “megtartják az Isten
parancsait” és “akiknél megvan a Jézus
bizonyságtétele.” Jelenések könyve 12: 17 (MBT).

70

A szenteknek békességes tűrése

71

és megtartják az Isten parancsolatait

72
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68

Figyeljük meg, hogy mindez közvetlenül azelőtt fog
beteljesedni, hogy “eljő az Úrnak nagy és rettenetes
napja” – vagyis közvetlenül Krisztus második eljövetele
előtt. A földi történelem lezárásának utolsó óráiban
Isten ismét megajándékozza népét a prófétálás
ajándékával.#
A Korinthusi levelet írva, Pál a következőképpen
nyilatkozott Isten követőivel kapcsolatban:
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és rendelkeznek Jézus bizonyságtételével.

73

74

(Szöveg: Jelenések 19: 10)#
Azt olvassuk, hogy “a Jézus bizonyságtétele a prófétaság
lelke.”#
Jelenések könyve 19: 10.#
Más szavakkal Jézus bizonyságtétele, Jézus
tanúbizonysága a prófétálás ajándékán keresztül.#
A Jelenések könyve szerint az utolsó napokban Isten
üzenetének közvetítésével megbízott népet a
következők jellemzik: rendelkeznek Jézus hitével,
megtartják Isten minden parancsolatát, és meg vannak
áldva a prófétálás ajándékával.
Igen, Isten még mindig tartani szeretné velünk a
kapcsolatot.#
Még mindig van mit mondania ennek a nemzedéknek.

75

„És mi a helyzet,” kérdezheti valaki „az ámítás
lehetőségével?”#
Hogyan tudunk különbséget tenni Isten igaz prófétája
és a hamis próféták között?
76

77

A megtévesztés lehetősége mindig fennáll.#
A történelem során mindig voltak hamis és igaz
próféták.#
Ha azonban megtanuljuk felismerni az igazi prófétákat,
akkor már nem lesz gondunk a hamisakra.
A Biblia pontos jellemzőkkel ruházza fel az igaz
prófétát:

78
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Az igaz próféta üzenete teljes összhangban lesz Isten
szavával és törvényével.

79

(Szöveg: Ézsaiás 8: 20)#
Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz! Aki nem
ezt mondja, annak nincs hajnala.#
Ézsaiás 8: 20.
80

Az igazi próféta próféciái mindig beteljesednek.

(Szöveg: Jeremiás 28: 9)#
... mikor beteljesedik a próféta beszéde, akkor
ismertetik meg a próféta, ha az Úr küldötte-é azt
valóban?
82

83

Az igazi próféta az egyház nevelésének szándékával
prófétál. Isten a prófétálás ajándékát többek között azért
adta, hogy az egyház épülését szolgálja. Ha fel akarjuk
fedezni az igazi ajándékot, fel kell fedeznünk az igazi
egyházat is. A kettő egybefonódott.
(Szöveg: 1. Korinthusi levél 14: 2, 4)#
A ki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre
és vígasztalásra....

84

a ki prófétál, a gyülekezetet építi.#
1. Korinthusi levél 14: 3, 4.

85

Az igazi próféta felmagasztalja Krisztust, mint Isten Fiát
és az emberiség Megváltóját:

86

13

21 – Üzenetek az űrből

81

21 – Üzenetek az űrből
(Szöveg: 1. János 4: 1, 2)#
Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem
próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é;
87

mert sok hamis próféta jött ki a világba.

88

... valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak
vallja, az Istentől van.#
1. János 4: 1, 2.
89

Az igazi prófétát vagy prófétanőt életéről és
cselekedeteiről ismerhetjük meg.

90

(Szöveg: Máté 7: 16, 18)#
Gyümölcseikről ismeritek meg őket...

91

Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem
teremhet jó gyümölcsöt.#
Máté 7: 16, 18.
92

Ezen igék alapján nyilvánvaló, hogy nem mindenki igaz
próféta azok közül, aki Isten prófétájának vallja magát.

93
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94

Szeretném elmondani, hogy Isten hogyan szerette volna
fenntartani a kapcsolatot az ő népével. Akkoriban
történt ez, amikor a népe fel szerette volna tárni a világ
előtt a Biblia évszázadokon át elrejtett igazságait. A
tizenkilencedik század nagy vallási ébredésének
időszakában történt.#
Mindenfelé hatalmas érdeklődést tanúsítottak a Biblia
és az ima iránt.#
A Dániel és a Jelenések könyvének próféciáit különösen
nagy érdeklődés övezte.
A Biblia hűséges tanulmányozói kutatták ezeket a
próféciákat, mígnem arra a következtetésre jutottak,
hogy Jézus az ő napjaikban fog visszatérni a földre.

96

Kutatásuk során 1844. október 22. emelkedett ki a várva
várt napnak. Október 22. azonban elmúlt, és Jézus
dicsőséges második eljövetele elmaradt.
97

Keserves csalódásban volt részük. Sokakból gúnyt,
élcelődést és félreértelmezéseket váltott ki.

98
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95

Az igaz próféta üzenete, élete és megnyilatkozásai
támogatják a Biblia prófétai üzeneteit, és Isten intelmeit
és parancsolatait, úgy ahogy azok a Szent Írásban
olvashatók.#
Tehát bárki állítja is, hogy az Isten nevében beszél,
alkalmazzuk rá a Szentírás próbáját.#
Ha megfelelnek, hála legyen az Istennek!#
Ha nem felelnek meg a mércének, nos, akkor szívleljük
meg Krisztus intését és “ ne higyjetek minden
léleknek.”
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99

100

101

(Videó: 8 sec) Később, a Bibliát tanulmányozó csapat
még több tanulmányozás és ima után rájött, hogy az
időpont helyénvaló volt, és a hozzá kapcsolódó esemény
volt téves.#
Azt hitték, hogy a Dániel 8: 14-ben olvasható
„szenthely” a földet jelöli, de ebben tévedtek.#
Nem a föld tisztult meg tűz által, hanem a mennyei
szentély volt az, amelynek a tisztulásáról a Bibliában
olvastak. Ez a megtisztulás magába foglalta Isten
jellemének és kormányzásának végső igazolását is.
Az emberek elcsüggedtek.#
A csalódás már-már elviselhetetlen volt.#
Isten azonban soha nem hagyja magára az igazság
őszinte kutatóját; és nem hagyta magukra ezeket az
„advent” várókat sem a válság pillanatában.#
Tudatni akarta, hogy igenis törődik velük – hogy szereti
őket, és hogy segíteni akar. #
Ezért ebben a döntő pillanatban Isten visszaadta
népének a prófétálás ajándékát. #
Kezdettől fogva lenyűgöző ez a történet!
Egy törékeny tizenhét éves lányt választott ki, és
megajándékozta Isten ügyének diadalmas látomásával.
Ellen Harmon a nagy csalódást követően, 1844.
decemberében kapta az első látomását.#
A látomásban látta, ahogy az adventváró nép egy felfelé
ívelő ösvényen halad, amelyet ragyogó fény világított
be.
Milyen csodásan bátorító üzenet volt ez az advent hivők
kicsi és szétszórt csapatának, akiket később a Hetednapi
Adventista néven ismert meg a világ.
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Ezt írta: Az emberek nem szentelnek elég figyelmet a
Bibliának. Az Úr ezért adott egy kisebb világosságot,
hogy férfiakat és nőket vezessen a „Nagyobb
Világossághoz.”#
Colporteur Ministry (A könyvevangélisták szolgálata),
125. o.
Minden tanbeli kérdésben egyedül a Bibliát tartotta
mérvadó döntőbírának. Azoknak, akik kifogásolták
Isten szavát, a következőket írta:

105

...%ragaszkodjatok a Bibliához úgy, ahogyan azt
olvassátok! Hagyjatok fel a Biblia érvényességére
vonatkozó kritikával! Engedelmeskedjetek az Igének,
106

és egyikőtök sem fog elveszni!#
Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 1. könyv, 17. o.

107

108

Női szerző még nem írt annyi kiadásra kerülő vallási
irodalmat, mint amennyit Ellen White írt könyvek,
folyóirat cikkek, szórólapok és személyre szóló levelek
formájában. Egész életén keresztül közvetítette Isten
tanácsadó és feddő üzeneteit a népnek.

17
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Ellen, aki hozzáment az egyik adventista úttörőhöz,
James White-hez, mindvégig hű marad elhívásához.
Több mint hetven éven át szólt, írt, tanított és tanácsolt
az Úr nevében.#
Szolgálatának hatóköre döbbenetes volt, ám legnagyobb
feladatának mégis mindig azt tekintette, amit saját
szavaival így fogalmazott meg: „férfiakat és nőket
vezessen a ’nagyobb világossághoz’” – vagyis a
Bibliához.
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110

Írt a győzelmes keresztény életről, a helyes
táplálkozásról, egészségről, szülés előtti életmódról,
függőségi szenvedélyekről, házasságról és családról,
gyermeknevelésről, oktatásról és még sok minden
másról.#
Sok írása ma már több mint száz éves, a modern
tudományos felfedezések azonban mégis alátámasztják
azokat.#
A fenti témákban gyakran hivatkoztak rá, mint
tekintélyre professzorok, orvosok, és hírközvetítők.
A Cornell Egyetem néhai táplálkozás tudomány
professzora, Dr. Clive M. McCay, így nyilatkozott: #
Ellen G. White írásait azért idézik, mert az egész test
figyelembevételével ad útmutatásokat a táplálkozásra
nézve.#
– Natural Food and Farming (Természetes Élelem és
Mezőgazdaság), 1958. májusi száma.
Ellen White már 1864-ben megírta, hogy “a dohány a
legálnokabb és a legrosszindulatúbb méregfajta…”

111

Annál inkább veszélyes, mivel hatását nagyon lassan és
alig észrevehetően fejti ki a szervezetre.”

112

113

18

Ennek ellenére az Amerikai Rákkutató Társaság és az
Amerikai Szív Egyesület csak 1957-ben vonta le a
végkövetkeztetést, ti. hogy a dohányzás tüdőrákot
előidéző tényező!#
Ellen White korában az orvostudomány képviselői
bizonnyal megkérdőjelezték állítását, mivel akkoriban a
bagó és a szivar dohányzását a tüdőbetegségek hatékony
orvoslásának tekintették.

21 – Üzenetek az űrből
1905-ben Ellen White rákkeltő kórokozókról ír. #
Ezt írta: “Az emberek állandóan húst fogyasztanak,
amelyek tele vannak tuberkulózist és rákot okozó
csírákkal…
114

Így terjed a tüdőgyulladás, a rák, és a többi végzetes
betegség.”#
The Ministry of Healing (A Nagy Orvos lábnyomában),
313. o.
115

„A Nobel Díjas tudós, Dr. Wendell Stanley, a California
Egyetem virológusa

117

odáig merészkedett, hogy fenntartás nélkül meri
állítani: véleménye szerint a vírusok okozzák a legtöbb
emberi rákos megbetegedést.” #
Newsweek, 1956. június 18.
118

119

120

Ellen White 1902-ben arra figyelmeztetett, hogy az Úr
meglátogatja haragjában San Francisco és Oakland
városát, mert Szodomává és Gomorává lettek
hasonlatosak.#
(Manuscript 1902, 114. o.)
1906. április 18-án reggel öt óra tizenkét perckor
hatalmas földrengés rázta fel San Francisco városát.#
A prófécia beteljesedett.#
Az előre jelzett csapás megtörtént, pont, ahogy Ellen
White megjövendölte.#
Ha figyelembe vesszük az akadályokat és a hátrányokat,
amelyekkel Ellen White-nak élete során meg kellett
küzdenie, vívmányai méginkább ámulatba ejtőbbek.
19
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Persze ma a csíra helyett pontosabb megfogalmazásban
vírust mondunk.#
Kilencvenhárom évvel később egy cikk jelent meg a
Newsweekben ezzel a címmel: „A vírusok
kezdeményező tényezők a rákos megbetegedésekben.”
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Egyesekben felmerülhet a kérdés, hogy ki volt és milyen
volt Ellen White?#
Az erre adott válasz visszavisz bennünket egészen 1827.
november 26.-ig.
121

Ezen a napon születtek meg Eunice és Robert Harmon
házaspár ikrei, Elizabeth és Ellen, Main államban,
Gorham faluja mellett.#
Ellen volt az utolsó a család nyolc gyermeke közül.
122
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Kilenc éves korában egy baleset örökre megváltoztatta
életét.#
Iskolából hazafelé menet Ellen komoly sérülést
szenvedett, amikor egy osztálytársa meghajította egy
kővel.

124

Három hétig eszméletlenül feküdt. Iskolába nem
járhatott tovább, és a család nem remélte, hogy életben
marad.#
Iskolázottsága sosem haladta meg az elemi képzés
alapjait.

125

Évekkel később Ellen vegyes érzelmekkel gondolt
vissza kilencedik életévére.#
Mi tagadás, borzasztó volt, hogy nem járhatott többet az
iskolába, és hogy nem játszhatott és futhatott együtt a
nővéreivel és bátyjaival.#
De ahogy életének ez a szakasza lezárult, egy egészen új
szakasz vette kezdetét.#
Ellen mohón tanulmányozni kezdte a Bibliát. Részt vett
a tábori összejöveteleken, megújulási alkalmakon.
Miután Buxtonban, Main államban részt vett egy
metodista tábori összejövetelen, Ellen 1842. június 26.án megkeresztelkedett. A Metodista egyház tagja lett.

126

20

21 – Üzenetek az űrből

127
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Az 1844. október 22-i nagy csalódás azonban őket is
megviselte. Ellen nagyot csalódott. Sírt, imádkozott, és
sok „advent” hívőhöz hasonlóan a Bibliát
tanulmányozta, hogy választ találjon benne a
történtekre.#
Ekkor hívta el Isten, hogy prófétanője legyen.#
Fizikailag az ember soha nem nézte volna prófétanőnek.
Mindössze egy tizenhét éves lány volt, aki szüntelen
tüdőgyulladással és szívrendellenességgel küzdött.
Ennek ellenére Isten őt választotta, hogy 1844
decemberében látomásban meglátogassa. Így beszéli el
saját szavaival a reakcióját:
“Miután megkaptam a látomást, és Isten világossággal
árasztott el, arra kért, hogy adjam azt át… de én
visszariadtam a feladattól. Túl fiatal voltam, és arra
gondoltam, hogy senki sem fogja az üzenetet elfogadni
tőlem.”#
Ellen G. White, Levél 3, 1847.
Noha alkalmatlannak és fizikailag képtelennek érzete
magát az isteni elhívás felelősségeinek hordozására,
hitben Ellen elfogadta Isten küldetését, amely egész
élete végig kitartott.

130

Ellen és férje, James White, közösen fáradoztak azon,
hogy az emberekkel megosszák az Istentől kapott
világosságot.
131
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Később a családjával együtt jelen volt néhány
összejövetelen, amelyet Portlandben, Main államban
tartottak. Az előadó egy egykori hadsereg kapitánya
volt, William Miller, aki maga is szorgosan
tanulmányozta a Bibliát.#
Mivel Miller a Krisztus közeli eljövetelét hangoztatta, őt
és követőit „adventistáknak”, avagy „milleristáknak”
bélyegezték.#
A Harmon család is elfogadta Miller üzenetének
igazságát.
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Győzelmüket és odaadásukat számos írásuk tükrözi.#
Ellen White egész életében elkötelezett keresztény volt,
Isten fáradhatatlan szolgája, és odaadó anya.#
Életében férje és a családja szeretete vette körül, mint
ahogy még sok ezrek szeretete szerte a világon.

133

1881. augusztus 6-án Battle Creekben (Michigan állam)
James White, Ellen férje meghalt. A sír mellett Ellen
fogadalmat tett, hogy folytatni fogja a szolgálatot,
amelyet harmincöt éven át fáradhatatlanul közösen
végeztek.

134

135
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Írásai közül talán a legszebbek és legihletettebbek
ezután születtek.#
Még harmincnégy évig dolgozott egyedül. #
Prófétai szolgálata során számos országba ellátogatott –
mindenütt vezetve, oktatva és tanácsolva a híveket, úgy
ahogy az Úr őt vezette.
Élete és munkássága 1915. július 16-án ért véget.#
Nyolcvanhét éves volt ekkor.#
Férje mellé, a Battle Creeki Oak Hill temetőbe
helyezték, Michigan államban.#
Néhány héttel a halála után a következő kijelentést
hordozó cikk jelent meg az újságban:
„Nem tanúsított szellemi gőgöt és nem hajszolt
nyereséget. Az amerikai hagyatékban a
legcsodálatraméltóbb prófétai munkásságot végezte és
életét élte.”#
The New York Independent, 1915, augusztus 23.
Igen, hangja elhalt, tolla megpihent. De Isten eme
hűséges szószólójának kincset érő tanácsai, feddései,
útmutatásai és bátorításai továbbra is vezetik az Isten
népét egészen a végső győzelemig!
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(Videó: 6 sec) Világnak szóló hagyatéka a szeretet
ajándéka – üzenet a Földnek túl a világegyetemről,
Istentől, aki még mindig kapcsolatban szeretne lenni itt
lévő gyermekeivel, mígnem Krisztus visszatér. Ekkor az
Isten jelenlétének dicsőséges világosságánál ez a
„kisebb világosság” elhal, mert ismét szemtől szemben
állunk majd Istennel az Ő teljes dicsőségében.
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Néhány évvel ezelőtt élt Dél Afrikában, Bechuana kopár
sivatagának végtelenségében egy primitív busman,
Sukuba.#
A nomád törzsekre jellemző elszigetelt életet élt.#
Egy téli éjszaka bebújt vackába, és nyugovóra hajtotta a
fejét.#
Álmában egy fényes lény jelent meg előtte, és azt
mondta neki, hogy keresse meg a „könyv” népét. Meg
kell találnia az Istent imádó népet.#
Sukuba nem igazán értette az üzenet értelmét.#
Milyen könyvről van szó?#
Hogy olvashatná el, ha meg is találja?#
A busmanok nyelve tele volt torokhangokkal és
csettintésekkel, amely merőben eltért a többi afrikai
népek nyelvétől.#
Még sosem foglalták írásba.#
De a „Fénylő”, ahogy Sukuba az angyalt elnevezte, azt
mondta neki, hogy „Ez a könyv beszél. El tudod majd
olvasni.”#
#
Napokig utazott a családjával, hogy megkeresse ezt a
könyvet. Elérte egy bantu farmer kunyhóját és
megkérdezte tőle, hogy ismeri-e a könyv népét.#
A bantu egy kissé meghökkent, amikor a busmant a
saját nyelvén hallotta beszélni.#
Azon nyomban a lelkészéhez vezette Sukubát. A
lelkészt mélyen megérintette Sukuba története, majd ezt
mondta neki: „Az utad véget ért.”#
Sukuba nagyon boldog volt.#
De azon az éjjelen a „Fénylő” ismét megjelent neki. #
Azt mondta, hogy nem ez az a nép, amelyet keres.#
Meg kell találnia „a szombatot ünneplő népet és Moye
pásztort.” Moye pásztornak meg lesz a könyve, valamint
„négy barna könyv, ami valójában kilenc.”#
Másnap Sukuba jelért imádkozott. Szüksége volt
útbaigazításra, hogy folytathassa keresését.#
Egyszer csak egy felhő jelent meg az égen. Sukuba
utána ment és napokig követte.#
Egy falu felett aztán a felhő eltűnt.#
Ott Sukuba Moye pásztor után kezdett érdeklődni és
hamarosan az otthonához is vezették.#
#
Amikor Sukuba a helyiek nyelvjárásán elmondta
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történetét, Moye pásztor előhozta használt Bibliáját.
Sukuba felkiáltott: „Ez az! De hol van a négy könyv, ami
valójában kilenc?”#
Nos, mint kiderült, Ellen White évekkel ezelőtt kilenc
kötetet írt, tanácsokat Isten egyházának, amelyeket
Bizonyságtételek a gyülekezeteknek néven neveztek. A
kilenc kötet később négy könyvben jelent meg.#
Sukuba keresése véget ért. Megtalálta a Könyv népét.
Megtalálta a szombatot ünneplő népet, amely megkapta
Istentől a prófétálás ajándékát is. Idővel ő és családja
elfogadták Krisztust, és megkeresztelkedtek.
Misszionárius lett a saját népe körében.#
Nem véletlen, hogy Sukuba történetét halljuk. Hozzá
hasonlóan Önt is vezeti Isten az Ő igazsága felé.
Bátorságot ad, hogy szembe tudjon nézni a jövővel.#
#
Lehet, hogy már évek óta keresi Ön az igazságot.#
Hiszem, hogy a keresése most véget ért.#
Isteni vezetés hozta erre a helyszínre.#
Sukubához hasonlóan Ön is felkiálthat, hogy „Ez az! Ez
Isten egyháza!”#
Akar-e csatlakozni azokhoz hasonlóan, akik megtartják
Isten parancsolatait és akiknél meg van a Jézus
bizonyságtétele? Akar-e csatlakozni Isten utolsó
napokban élő népéhez?#
Gondosan mérlegelje ezt a döntést.#
Lehet, hogy ez lesz élete legfontosabb döntése.
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Hogyan található meg az igazi egyház?

1

2

Gondolkodott-e már azon, hogy miért van olyan sok
egyház?!
Az átlagembert ez gyakran zavarba ejti.!
A legtöbb egyház azt tanítja, hogy ők az egyedüliek,
akiknél az igazság van.!
Tűnődött-e már azon, hogy valójában melyik egyház
tanítja és hiszi az Istenről szóló teljes igazságot?

3

Tanulmányunk témája ez alkalommal tehát az, hogy
“Miért van olyan sokféle egyház?”

4

5

6

(Szöveg: Ámós 3:7)!
“Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg
meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak,!
a prófétáknak.”!
Ámós 3:7
(Video: 4 másodperc)!
Forduljunk most Isten Igéjéhez! Ne felejtsük, hogy nem
az számít, amit én gondolok. Ami a Bibliában van, az a
mértékadó.!
Ha az valamit kinyilatkoztat, akkor én abban hiszek.!
És ha valami nincs a Bibliában, akkor az számomra sem
mérvadó!
Kutatásunkat most a Biblia utolsó könyvénél, a
Jelenések könyvénél kezdjük el.!
Jelenések hatodik fejezete négy lovasról beszél.

7

1
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Barátaim, a Biblia megadja a választ.!
A zűrzavaros világban Isten Igéjében mindig
megbízhatunk, hogy különbséget tudjunk tenni az igazi
és a hamis között!
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Ez a négy lovas a keresztény egyház történelmének
különböző periódusait szimbolizálja.!
Nézzük meg, hogy ezekből az időszakokból milyen
különböző, ma is létező felekezetek alakultak ki.
8

(Szöveg: Jelenések 6:1)!
“És látám, mikor a Bárány a pecsétekből egyet felnyitott,

9

10

és hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy!
monda, mintegy mennydörgésnek szavával:!
Jöjj és lásd.”!
Jelenések 6:1.!
Itt, a hatodik fejezetben, a kereszténység történelme
tárul elénk.
(Szöveg: Jelenések 6:2)!
“És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj vala;
és adaték néki korona;

11

és kijöve győzve, és hogy győzzön.”!
Jelenések 6:2

12

Az első egyház tehát egy győzedelmes egyház.!
Fehér ló jelképezi.!
A fehér szín a tiszta hit szimbóluma.
13

Minden bizonnyal izgalmas lehetett Jézus
mennybemenetele utáni első században élni.

14

2
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A tanítványok szívét bátorság és hit töltötte be, mert
Jézussal jártak és beszéltek.!
Látták Őt feltámadni.!
Látták mennybemenni és tudták, hogy visszajön.!
Igéreteiben teljes szívükből hittek.
Az evangélium örömhírét nagy bátorsággal és
lelkesedéssel osztották meg az egész világgal.

16

most mégis megbékéltetett

18

az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket,

19

tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé

20

ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen,

21

3

22 – Oly nehéz a választás

17

(Szöveg: Kolossé 1:21-23)!
Így azután az üdvösség jó híre az akkor ismert világ
minden részén hirdettetett. Pál azt mondja: “Titeket is,
kik hajdan elidegenültek és ellenségek valátok gonosz
cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt,
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és el nem távoztok az evangyéliom reménységétől,
amelyet hallottatok,

22

amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt;
amelynek lettem én, Pál, szolgájává.”

23

24

25

26

27

4

(Szöveg: Apostolok csel. 5:14)!
“Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy
férfiaknak, mint asszonyoknak!
sokasága.”!
Apostolok cselekedetei 5:14.!
Az Apostolok könyve szerint naponta ezrek
keresztelkedtek meg.
(Szöveg: Apostolok csel. 2:47)!
“...Az Úr pedig minden napon szaporítja vala!
a gyülekezetet az idvezülendőkkel,” Apostolok
cselekedetei 2:47!
A gyülekezet volt Krisztus teste.
Az emberek Jézusban keresztelkedtek meg.!
Az Ő Testébe kereszteltettek meg, ami maga a
gyülekezet volt.!
A korai tanítványok nagyon fontosnak tartották, hogy
Jézushoz hűségesek legyenek.!
Amikor pedig a tanítványokat figyelmeztették, hogy ne
tanítsanak Jézus nevében, akkor a Biblia arról tudósít,
hogy
(Szöveg: Apostolok csel. 5:29)!
“Felelvén pedig Péter és az apostolok, mondának:
Istennek kell inkább engedni,!
hogynem az embereknek.”!
Apostolok cselekedetei 5:29.!
Sokkal fontosabbnak tartották, hogy Isten szava szerint
cselekedjenek, mintsem emberi hagyományokat
kövessenek.
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Azért volt hitük tiszta, mert Jézussal jártak.!
Abban hittek, amiben Jézus is.!
Azt tanították, amit maga Jézus is tanított.
28

29

A győzedelmes hitű első egyház jelképe a fehér ló.!
Ez az időszak Kr.u. 100-ban ért véget.

30

Mit látott János, amikor Jézus felbontotta a második
pecsétet?

31

(Szöveg: Jelenések 6:4)!
“És eljőjöve egy másik, veres ló, és aki azon üle,
megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről,
32

és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy
nagy kard.”!
Jelenések 6:4.!
A szimbólum vérfoltos hitre utal.
33

Jól tudjuk, hogy Kr.u. 100-tól a keresztényeket Rómába
hurcolták, ahol lemészárolták őket, és sokakat közülük
az oroszlánokkal etették meg a Római Birodalom
amfiteátrumaiban.
34
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Ez az a fajta hit, amire ma szükségünk van. Egyszerű,
tiszta hit, ami Krisztus második eljövetelére tekint.!
Vágyik arra, hogy a megváltás jó híre terjedjen a barátok
és szomszédok között, hogy az egész világra eljusson,
mert így tölthetjük be azt a nagy evangéliumi
megbízatást, amit Jézustól kaptunk.!
Erről szól a tiszta hit.!
Ezzel a hittel rendelkeztek az első századbeli egyház
hívői.

22 – Oly nehéz a választás

35

Micsoda szörnyűséges időszaka volt ez a keresztény
egyháznak!!
Ennek ellenére az egyház növekedett.!
Egy korabeli egyháztörténész azt mondta, hogy a
keresztények vére magvetés volt.!
Az emberek Jézusért adták életüket. Olyan volt ez, mint
az elvetett mag, hiszen helyükre annál többen álltak.!
Az evangélium jó híre az egész Római Birodalomban
elterjedt, sőt az akkor ismert egész világra eljutott.
Ezért jelképe a véráztatta hitnek a vörös ló. A második
pecsét a Kr. utáni 100-tól 323-ig terjedő keresztény
egyház.

36

37

(Szöveg: Jelenések 6:5)!
Ekkor Jézus felnyitja a harmadik pecsétet, ez a
keresztény egyház harmadik időszaka.!
“És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy
a harmadik lelkes állat mondá: Jöjj és lásd.
Látám azért, és ímé egy fekete ló; és annak, aki azon üle,
egy mérleg vala kezében.”!
Jelenések 6:5

38

Ez a fekete ló a megalkuvó hitet jelképezi.

39

(Szöveg: Apostolok csel. 20:29, 30)!
“Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek
ti közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a
nyájnak.
40

Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák
dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után
vonják.” Apostolok cselekedetei 20:29, 30.!
A keresztény egyház igen szomorú időszaka ez.
41
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Ez a megalkuvó hit ideje, amikor a kereszténység
elvegyül a pogánysággal.!
Már Dániel is megjövendölte ugyanezt.
42

(Szöveg: Dániel 8:12)!
“És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen, a
vétek miatt;
43

44

Az első alapvető igazság, ami ebben az időszakban
elveszett, az egyedül Jézusba vetett hit általi üdvösség, .!
A Krisztus általi üdvösséget felváltották az egyházi
feltételek.
45

46

Talán emlékeznek még arra, amit tanultunk előzőleg,
hogy tudniillik a Biblia szerint az üdvösség ingyen
ajándék.!
Ajándék, mert mindannyian vétkeztünk már, így nem
érdemelnénk meg.!
Mivel a bűn zsoldja a halál, jogosan halnánk meg.!
Ám Isten ajándéka az örök élet.
Míg bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk.!
Ilyen egyszerű az evangélium.

47

Ahhoz, hogy megkapjuk ezt az ingyen ajándékot, csak
annyit kell tennünk, hogy meghívjuk Jézust a mi
szívünkbe.
48
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és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó
szerencséje van.”!
Dániel 8:12.

22 – Oly nehéz a választás
Ezután Ő megbocsájtja minden bűnünket.

49

És másodszor, erőt ad, hogy ne vétkezzünk többet. Erőt,
hogy az Ő lábnyomát kövessük.

50

Ennek ellenére a keresztény egyház ezen időszakában,
amikor is a hit a megalkuvás tárgya lett, az üdvösség
egyszerű igazságát, a tiszta, Jézusi evangéliumot
felváltották az egyházi rendelkezések.
51

52

Ahelyett, hogy nyíltan Isten trónja elé járult volna az
ember, elfogadva az Isten kegyelmét és megbocsátását,
ahelyett, hogy megvallotta volna bűneit, úgy, ahogyan
azt a Biblia leírja, a keresztényeknek azt mondták, hogy
bűneik bocsánatáért fizetniük kell.

53

(Szöveg: 1 János 1:9)!
A Biblia azonban ezt mondja: “Ha megvalljuk
bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és
megtisztítson minket minden hamisságtól.”!
1 János 1:9

54

55

8

A keresztényeket arra tanították, hogy paphoz kell
menniük, vagyis egy emberhez.!
Többé már nem járulhattak bátran Isten trónusa elé.!
Az üdvösség egyre bonyolultabbá vált.!
Az emberek pedig elfogadták ezt a megalkuvást, mert
nem volt Isten Igéje a kezükben.
Sőt, valójában törvényellenes volt ebben az időben, ha
valaki Isten Igéjével rendelkezett.!
A könyvnyomtatás még ismeretlen volt, így a Szentírás
egyes részeit is nehéz volt megszerezni.!
Sokan fogadták el azt, amit az egyház tanított nekik, a
keresztény hit pedig erősen eltorzult.

22 – Oly nehéz a választás
A Biblia második alapvető igazsága, amiben
engedményeket tettek, a Teremtő Isten helyett, a fából
vagy kőből készült dolgok imádásával kapcsolatos.
Isten ezt mondja a Tízparancsolatban:
56

(Szöveg: 2 Mózes 20:4, 5)!
“Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi
hasonlót, azokhoz, amelyek fenn az égben,
57

58

Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te
Istened, féltőn-szerető Isten vagyok,

59

aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és
negyediziglen, akik engem gyűlölnek.”!
2 Mózes 20:4, 5.
60

Ebben az időben kerültek be a képek, szobrok a
templomba.!
A Tízparancsolat világosan értésünkre adja, hogy
helytelen dolog imádni bármi mást Isten helyett.
61

62

A harmadik bibliai igazság, amiben ezidőtájt
engedményeket tettek, a negyedik parancsolattal volt
kapcsolatos, a nyugalomnappal.!
Figyeljünk csak, mit mond a Biblia Dánielről, amikor a
következőket látta:
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vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a
föld alatt vannak.

22 – Oly nehéz a választás
(Szöveg: Dániel 7:15)!
“Megrendülék én, Dániel, az én lelkemben ezek miatt,
és fejem látásai megháborítának engem.”!
Dániel 7:15
63

Már láttuk, hogy Konstantin miként léptette erőre az
első vasárnaptörvényt, megváltoztatva ezzel az imádat
napját a hetediknapi szombatról a hét első napjára,
vasárnapra.
64

65

(Szöveg: János 14:15)!
De ne felejtsük, mit mondott Jézus: “Ha engem
szerettek, az én parancsolataimat!
megtartsátok.”!
János 14:15.!
Mégis, a megalkuvó hit ezen időszakában, mikor a Jézus
iránti szeretet kihűlt, sokan kezdték kövezni a
hagyományokat Isten helyett.
Az egyház engedményeket tett a Szombatot illetően és
megpróbálta az imádat napját megváltoztatni.!
1995 május 21-én, a Szent Katalin Katolikus Templom
Őrszeme című lapban ez állt:

66

“Talán a legmerészebb, legforradalmibb változás, amit
az egyház valaha is tett, az első században történt. A
szent napot,
67

a szombatot változtatta meg szombatról vasárnapra, nem
a Szentírásban lejegyzett iránymutatásokból kiindulva,
hanem az egyház saját hatalmának tudatában.
68

Azok, akik úgy gondolják, hogy az egyedüli
tekintélynek a Bibliának kell lennie, érthető módon
Hetednapi Adventisták lesznek és!
szombatot ünnepelnek.”
69
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A Bibliában nem találjuk meg a vasárnapi, azaz a hét
első napján tartandó istentiszteletet.!
A világ bibliakutatói ezt beismerik!
70

Ahogy már hallottunk róla, a változást a római
birodalom császára, Konstantin hozta Kr.u. 320-ban, az
egyház pedig elfogadta ezt a változtatást.
71
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Barátaim, ha azt akarjuk tenni, amit a Szentírás mond,
akkor szombatot ünneplünk! A megalkuvás éveiben a
pogány napimádás került a bibliai szent Szombat
helyére.
72

73

A Keleti Egyház Története című könyv 184. oldalán a
következőket olvashatjuk:!
“(Konstantin) érméinek egyik oldalán Krisztus!
nevének betűi, míg a másikon a napisten!
alakja látható...,
mintha nem merne lemondani e fényes égitest!
védelméről.” Hát nem érdekes?

74

Isten, az Ő parancsolataiban világosan foglamazott:

75

(Szöveg: 2 Mózes 20:11)!
“Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a
tengert és mindent, ami azokban van,
76
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a hetedik napon pedig megnyugovék.!
Azért megáldá az Úr a szombat napját!
és megszentelé azt.”!
2 Mózes 20:11
77

Isten kijelentette, hogy népét arra kéri,!
szenteljék meg a hetedik napi Szombatot.!
Már a kezdetekről így szól a Biblia:
78

(Szöveg: 1 Mózes 2:3)!
“És megáldá Isten a hetedik napot, és!
megszentelé azt,
79

mivelhogy azon szűnt vala meg minden!
munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.”!
1 Mózes 2:3.
80

Ha Isten a Teremtő

81

megáldott egy napot,

82

ha egyet elkülönített,

83
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84

és az összes többi nap között megszentelte azt az egyet,
akkor barátaim, az embernek nincs joga, sem hatalma,
hogy megváltoztassa!!
Mert az Isten iránti tisztelet kérdésévé és az
engedelmesség kérdésévé válik, hogy emberi
hagyományokat követünk-e, vagy azt tesszük, amire
Isten kér bennünket.
Ez volt tehát a megalkuvó hit periódusa, amelynek
egyháza Kr.u. 323-től egészen 536-ig létezett.

És elérkeztünk a kereszténység negyedik időszakához,
amit egy sárga színű ló jelképez.

86

(Szöveg: Jelenések 6:7, 8)!
“És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a
negyedik lelkes állat szavát, amely ezt mondja vala: Jőjj
és lásd.
87

És látám, és ímé egy sárgaszínű ló; és aki rajta üle,
annak neve halál, és a pokol követi vala azt;

88

és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén,
hogy öljenek fegyverrel,

89

és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.”!
Jelenések 6:7, 8.

90
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85
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91

A halott hit a negyedik pecsét.!
Ez volt az egyház és az állam szövetsége.!
A szent római birodalom ekkora már kiteljesedett, és
nemcsak vallási, hanem politikai állammá is vált.!
Az egység az egyház és a politika egysége volt.
Vessünk egy rövid pillantást erre a megjegyzésre: “A
kereszténység államvallássá lett a római birodalomban
és a korábbi pogányság helyét foglalta el.

92

E sötét időszakban fennálló kereszténységet, akár
“megkeresztelt pogányságnak” is nevezhetjük.”!
- Egyháztörténelem, II. század, 2. fejezet, 7. rész
93

Ne felejtsük azonban, hogy ebben az időben az emberek
nem juthattak Isten Igéjéhez.!
Sőt törvényellenes volt, és ahogy már említettük a
nyomtatás sem létezett.
94

Az emberek a tradíciókat követték.!
A pogányságot és a ceremóniákat, amelyek belopták
magukat az egyházba.!
E pillanatban történelmi tényeket osztok meg önökkel.
95

96

(Video: 7 másodperc) Az ekkor létező egyedüli egyház a
római egyház volt.!
Ez tehát nem az egyén felelőssége, hanem az akkor
létező rendszeré!!
Sok tiszteletreméltó katolikus apáca és pap és sok-sok
katolikus hívő van az egész világon, akik nagyon
szeretik Jézust és kutatják az igazságot.!
Azt fontos megértenünk, hogy miért vagyunk ott ma,
ahol vagyunk.
A megalkuvás szörnyű időszaka volt ez, amikor Isten
követőit üldözték.

97
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Ezért hívják “A Sötét Középkornak” ezt az időt.!
Ötven millió keresztény lelte halálát hite miatt.

98

A megalkuvásnak három lépcsőfoka volt:

99

a hagyományok,

a vezeklés,

101

102

103

és a búcsúk gyakorlata bekerült az egyházba.!
A pénzzel az ember megvásárolhatta a bűnbocsánatot,
így aztán fizettek a rokonokért, hogy a purgatóriumból
kikerüljenek, vagy éppenséggel magukért, hogy
halálukkor ők se jussanak oda.!
Íme egy újabb példa a keresztény egyházba beszivárgó
pogányságra.
Isten Igéjében nem létezik purgatórium. Az egyházba
szobrok kerültek, ezenfelül egyházi dogmák és
hierarchia-rendszer alakult ki.!
Vajon Isten igazsága örökké sárba tiporva fog heverni? –
kérdezhetnénk.!
Természetesen nem, mert az igazság fénye áthatol a
sötétségen és a következő lépések visszavezetnek majd
a sötét középkorban elveszített igazságok újbóli
felfedezéséhez.
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100
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A reformáció idején a Jézusba vetett tiszta hitet újra
felfedezték.

104

A középkor 1400-as éveinek sötétségéből kilépők között
a valdensek voltak az elsők.

105

106

107
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Újra megtalálták Isten szavát, a Bibliát.!
Hogy miért olyan fontos ez?!
Ha nem lenne Isten Igéje, ha nem rendelkeznénk
szeretetének nekünk küldött leveleivel, amit a
Bibliában találunk meg, akkor nem találnánk meg a
helyes irányt az életben.
A Bibliában hívő valdensek története Olaszország
északi részére kalauzol bennünket.!
Ők írták le a Szentírást kézzel, és annak részeit
gyermekeiknek adták.!
A különböző bibliai részeket a ruhák belsejébe varrták,
majd gyermekeik Európa nagyvárosai felé vették
útjukat.!
Ott aztán a piacokon és az egyetemeken szerzett
barátaikkal osztották meg ezeket!
a szövegeket.

108

Ha elkapták őket, a következmények súlyosak voltak:
máglyán égtek el.!
Habár sokan vesztették el életüket, a Valdensek mindezt
különös megtiszteltetésnek tartották, így Isten műve
életben maradt.

109

A Valdensek után egy reformátor lépett a színre, egy
Bibliakutató Prágában, névszerint Husz János.!
Husz, barátjával Jeromossal együtt fedezte fel, hogy
sokkal fontosabb Istennek engedelmeskedni, mintsem
az egyháznak vagy embernek.

22 – Oly nehéz a választás

110

Helytállásukért és hitükért, hogy az embernek
kötelessége megtenni azt, amire Isten kéri, semmint
egyházi hagyományokat kövessen, halálukat a máglyák
tüzében lelték.!
Hamvaikat aztán a folyóba szórták, ami a Földközitengerbe folyt.!
De ahogy ez a folyó a tengerbe ömlött, úgy tört fel
forrásából és elárasztotta az egész világot a reformáció
is.

111

Néhányan azt kérdezik: Miért van az, hogy Luther nem
fedezte fel a sötét középkor idején feledésbe merült
igazságok mindegyikét?!
És a Biblia megadja a választ:
112

(Szöveg: János 16:12)!
“Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem
hordozhatjátok.”!
János 16:12.
113

114

Az elfeledett bibliai igazságok feltárása időbe telt – egy
folyamatról volt szó.!
Évszázadok teltek el mialatt elhagytuk a Jézus hitét a
sötét középkorban.!
Így hát ismét évekbe telt, míg újra feltárultak ezek az
igazságok.
Mikor Luther meghalt, hívei megfogadták szavát és
megalapították a lutheránus egyházat.!
Számukra azonban Luther halálával abbamaradt a
reformáció.

115

Németországból most Genf irányába, Svájcba vesszük
utunkat és itt is találunk egy Bibliát kutató személyt,
akit Kálvin Jánosnak hívtak.
116
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Miután Huszt és Jeromost is elégették a máglyán, egy
Luther Márton nevezetű németországi férfi feltárta a
kegyelem általi bibliai üdvösség páratlan igazságát.
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117

Tanulmányai során felfedezte, hogy a keresztények
nemcsak kegyelmet és bűnbocsánatot kapnak, és hogy
szabadon járulhatnak a kegyelem trónusához, hanem
azt is megtalálta, hogy fontos a Krisztusban való
növekedés.
Ezért tanította Kálvin a növekedés tantételét, melyet
néhányan megszentelődésnek neveznek.!
Amint elfogadjuk Jézust, Ő erőt ad, hogy legyőzzük a
bűnt.

118

Kálvin János halála után követői hűek maradtak
tanításaihoz és létrehozták a református egyházat.!
Így az igazság, ami elveszett a sötétség századai alatt,
ismét szilárd lábakon állt.
119

Kálvin halálát követően keresztények egy csoportja
Észak-Európa különböző részein, bibliakutatása
eredményeként arra a következtetésre jutott, hogy a
csecsemők meghintése helyett,
120

121

a keresztséget kell gyakorolni, Jézus példája nyomán,
ami az egyén önálló döntését és az alámerítéses
keresztségi formát jelenti.!
Őket hívták Anabaptistáknak vagyis
újrakeresztelőknek.
Az alámerítéses keresztség, melynek során teljesen víz
alá kerülünk, ahogy Jézus is tette, egy igen lényeges
igazság, ami feledésbe merült a középkorban, mivel ez a
bűnnek való meghalást és az Istennel való életet jelenti.

122

(Szöveg: Róma 6:3, 4)!
“Avagy nem tudjátok-é, hogy akik
megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba,!
az ő halálába keresztelkedtünk meg?
123
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Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a
halálba:

124

hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az
Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben
járjunk.”!
Róma 6:3, 4.
125

És azért, hogy úgy keresztelkedjünk meg, ahogy Jézus,

Meg kell ismernünk Őt,

127

meg kell vallanunk bűneinket,

128

és el kell fogadnunk Jézust, mint Üdvözítőnket.!
Az anabaptisták közül is sokan vesztették életüket, mert
hitték, hogy Jézus lábnyomát kell követniük és úgy
keresztelkedniük, ahogy Jézus is tette.
129

Ilyen alázatos emberek munkája nyomán indult el a
baptista egyház.

130

(Szöveg: Máté 28:18, 19)!
“És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván:
Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
131
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22 – Oly nehéz a választás
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden
népeket,

132

megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent
Léleknek nevében.” !
Máté 28:18, 19”
133

134

135

Jézus megbízást adott gyülekezetének, hogy menjenek
el és tanítsanak, kereszteljenek és tegyék az embereket
tanítványokká.!
A reformáció korabeli baptisták ezt a megbízást
teljesítették, ahogy mi is ezt tesszük ma.
Látjuk tehát, hogy ezek a reformerek külön-külön
fedezték fel újra azokat az igazságokat, amelyekről a
középkor évei alatt megfeledkeztek.!
Miután megtalálták ezeket az alapigazságokat, követőik
egy közösséget alkottak, így hozva létre a későbbi nagy
protestáns felekezeteket, mint az evangélikus, a
református és a baptista felekezetet.
Végül pedig Angliába megyünk, ahol egy John Wesley
nevezetű ember is a Biblia kutatásába kezdett.

136

137
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Testvére, Charles, gyönyörű énekeket írt Jézusról.
Mindketten úgy érezték, jó, ha ezeket énekli a
gyülekezet.!
Arra is ráébredtek, hogy az üdvösség, mint ingyen
ajándék elfogadása, az Isten iránti engedelmesség, a
keresztség és a kegyelemben való növekedés mellett,
fontos, hogy Isten Igéje alapján, szentek legyünk.!
John Wesley nagyszerű reformer volt és amikor meghalt,
követői megtartották mindazt, amit ő és a többi reformer
tanított. Belőlük alakult meg a metodista egyház.

22 – Oly nehéz a választás
Ezután a világ különböző pontjain, mint Dél-Amerika,
Európa és Észak-Amerika, az emberek Jézus második
eljöveteléről kezdtek tanulni.
138

139

Egy észak-amerikai ember, név szerint William Miller,
János evangéliumának 14. fejezetében Jézus ígéreteit
tanulmányozta.!
Dániel és Jelenések könyvében szereplő próféciákkal is
ezt tette, és arra a megállapításra jutott, hogy Jézus
hamarosan visszatér.

22 – Oly nehéz a választás

Így arra alapozva, amit

140

a valdensek tanítottak a Bibliáról,

141

amit Husz tanított az engedelmességről,

142

Luther a kegyelemről,

143

Kálvin a megszentelődésről vagyis a növekedésről,

144
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amit az anabaptisták tanítottak a keresztséggel
kapcsolatban,

145

és amit Wesley a szentségről, Miller a következő nagyon
fontos tantétellel egészítette ki ezeket: !
Krisztus második eljövetelének közelségéről szóló
tanítással.
146

147

Miller halála után az adventvárók mozgalma
folytatódott.!
!
Barátai azt is megértették, hogy ha az emberek
meghalnak, Jézusban alszanak el, a feltámadás
reménységében.!
Ahogy a Biblia nagyon világosan tanítja: addig alszunk,
amíg a feltámadás pillanatában előszólítanak minket a
sírból.!
Micsoda dicsőséges reggel lesz az, amikor ismét
találkozhatunk szeretteinkkel!
A korai adventisták a következőket tárták fel a
Bibliából:
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1. A halál tulajdonképpen alvás.

149

2. Jézus hamarosan visszajön.

150
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3. Feltámasztja a halottakat a feltámadás napján.

151

152

154

(Szöveg: János 14:15)!
William Miller halála utáni években a Krisztus második
eljövetelében hívők megértették Jézus szavait János
14:15-ben is.!
“Ha engem szerettek, az én parancsolataimat
megtartsátok.”!
Mert mindegyikünknek arra kell törekednünk, hogy
egy szeretetteljes kapcsolatot alakítsunk ki Jézussal.!
Mivel szeretjük Őt, ezért meg akarjuk tartani minden
parancsolatát.!
Nem csak néhányat, hanem mindegyiket.
(Szöveg: Máté 15:9)!
Figyeljük csak meg amit Jézus Máté 15:9-ben mond:!
“Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat
tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.”!
Mennyire igaz ez éppen a mi időnkben.!
Emberi tanításokat és parancsolatokat tanítanak sokan.
Nem számít az, amit az ember mond.!
Isten kinyilatkoztatása a mérvadó.

155
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(Szöveg: 1 Thessalonika 4:16)!
“Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és
isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak
először akik meghaltak volt a Krisztusban.”!
1 Tesszalónika 4:16)

22 – Oly nehéz a választás

156

Ha elérkezik az istentisztelet ideje, imádjuk Istent
szombaton, azon a napon, amit Ő rendelt.!
Ez az a bizonyos nap, amit nekünk adott.!
Amikor ezek az igazságok is feltárultak a Bibliából, az
azt tanulmányozó emberek végül együtt létrehozták az
Hetednapi Adventista Egyházat.!
Ésaiás 58:13 és 14 megjövendölte, hogy lesz egy
mozgalom, ami helyreállítja az Isten törvényében
okozott törést. Az írás erről a különös napról beszél:
(Szöveg: Ésaiás 58:13, 14)!
“Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd
kedvtelésedet szent napomon,

157

és a szombatot gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent és
dicsőséges napjának, és megszenteled azt,

158

dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván, hamis
beszédet sem szólván:
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akkor gyönyörűséged lesz az Úrban;
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és én hordozlak a föld magaslatain

161

és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével
élj; mert az Úr szája szólt!”

162
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Az Úr pontosan megmondja, hogy nem szabad ezen a
napon dolgoznunk.!
Nem szabad üzleti ügyeinkkel sem foglalkozni.!
Nem szabad kedvteléseinket űznünk ezen a napon.
163

164

Ám, Isten minden Bibliában tanított igazságával
szemben, Sátán egy hamisítványt produkál – egy
utánzatot.
165

Isten azt mondja, hogy amikor meghalunk, a sírban
alszunk. Sátán csalása szerint pedig a mennybe szállunk
vagy a pokolra jutunk, esetleg a purgatóriumba.
166

167

Isten szerint a keresztség alámerítéssel történik.!
Sátán szerint elegendő a hintés.!
Isten az egészségről is adott eligazítás.!
Sátán azt mondja, hogy az egészségügyi törvények
eltöröltettek.!
Minden igazságnak van ellenpárja.!
És ez okozza a zűrzavart, felfordulást.
(Szöveg: Jelenések 18:2)!
Jelenések könyve beszél erről: “És kiálta teljes erejéből,
nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy
Babilon,

168
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Szent ez a nap.!
Ha Istent helyezzük előre szombaton, akkor csodálatos
élményben lesz részünk.!
A szombat felemelő élményt nyújt.!
Isten nem elvenni akar tőlünk, hanem valami különös
áldást szeretne adni.!
Olyan ez, mint egy fizetett szabadság.!
Azt mondja, hogy a föld magaslatain hordoz
bennünket.!
Micsoda áldást ad, ha Neki adunk elsőbbséget és
tiszteletet életünkben. Ha követjük Őt és megtartjuk a
Szombat szent napját, ahogyan kéri.

22 – Oly nehéz a választás

169

és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan és
gyűlölséges madárnak tömlöczévé.”!
Jelenések 18:2.!
Babilon, a prófécia szerint “vallási zűrzavart” jelent. És
figyeljük csak meg a felhívást!
(Szöveg: Jelenések 18:4)!
“És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja
vala: Fussatok ki belőle én népem,

170

hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok
az ő csapásaiból.”!
Jelenések 18:4.
171

Isten felszólítja népét, hogy jöjjenek ki a zűrzavarból,
nehogy részesei legyenek az ő bűneinek.!
Barátom, Jézus hívja Önt is.!
Most van az idő, hogy Jézusért kiálljunk!
172

173

(Szöveg: Apostolok csel. 2:47)!
Hallgassuk mit mond Isten Igéje:!
“Dícsérve az Istent, és az egész nép előtt!
kedvességet találva. Az Úr pedig minden!
napon szaporítja vala a gyülekezetet !
az idvezülendőkkel.”!
Apostolok cselekedetei 2:47.
(Szöveg: 1 Korinthus 12:13)!
“Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté
keresztelkedtünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár
szolgák, akár szabadok;

174

és mindnyájan egy Lélekkel itattatunk meg.”!
1 Korinthus 12:13.
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(Szöveg: 1 Korinthus 1:18)!
“Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan
azoknak, akik elvesznek,
176

de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje.”!
1 Korinthus 1:18.
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Ahogyan ma este tanultuk, világosan látható, hogy Jézus
életén és tanításain keresztül nyilatkoztatta ki az
igazságot, amit meg akart ismertetni követőivel, hogy
azt kövessék.!
Láttuk, hogy Sátán harcot indított az igazság és Krisztus
egyháza ellen, üldözés, megvesztegetés és az igazság
meghamisítása által, amit Krisztus az Ő gyülekezetének
adott.!
A Biblia és a történelem tanulmányozása során láttuk,
hogy Krisztus visszavezeti népét az igazsághoz, amit
eredetileg adott gyülekezetének.!
Felszólítja népét, hogy jöjjenek ki a vallási zűrzavarból
az igazsághoz, ami szent művében található.!
Választ adunk-e a hívó angyali szóra:”Fussatok ki belőle
én népem!”!
Szeretne-e Isten közösségének tagja lenni? Azoknak,
akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét?!
Azért hívattunk ki Babilonból, hogy azt tegyük, ami a
helyes.!
Szereti Ön Jézust?!
Hamarosan visszajön, hogy elvigyen bennünket a
mennyei otthonba, amit most készít számunkra.!
Nem akarja Ön is Őt követni?

23 – Hogyan maradhatunk meg a próbák idején?
Menedék a utolsó hét csapás közepette.

1

3

Az új uralkodók ijedten nézték az izraeliták rohamos
sokasodását, és attól féltek, hogy a zsidók háború esetén
valamelyik ellenséges ország haderejéhez csatlakoznak.
Ezt elkerülendő, rabságba fogták az izraelitákat és
kényszermunkát végeztettek velük.
(Idézet: 2Mózes 1:12)#
A Biblia azonban így szól: “De minél inkább
sanyargatják vala őt

4

annál inkább sokasodik és annál inkább terjeszkedik
vala.” 2Mózes 1:12

5

(Idézet: 2Mózes 2:23, 24)#
“Izráel fiai pedig fohászkodnak vala a szolgaság miatt,

6

és kiáltanak vala és feljuta a szolgaság miatt való
kiáltásuk Istenhez.

7

1

23 – Hogyan maradhatunk meg a próbák idején?

2

Egyiptomban vagyunk a Kr. e. 1445. esztendőben. Az
ország az akkori kor legfejlettebb civilizációja. Az
izraeliták már 215 éve élnek ott, és a legutolsó századot
keserű rabigában töltötték. A Józsefet ismerő és kedvelő
fáraók már régóta sírjaikban nyugosznak.

23 – Hogyan maradhatunk meg a próbák idején?
“És meghallá Isten az ő fohászkodásukat és
megemlékezék Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és
Jákóbbal kötött szövetségéről.”#
2Mózes 2:23,24.
8

Immár több mint négyszáz éve volt annak, hogy Isten
szövetséget kötött Ábrahámmal az utódait és azok
szabadulását illetően. Végre elérkezett a nagy nap. Isten
és az általa választott szabadító készen állt.
9

Isten és Mózes nem egy palotában, nem egy nagy
piramis rejtekében, hanem a Midián pusztájában
találkozott – egy égő bokor mellett.
10

(Idézet: 2Mózes 3:7-8#
“Az Úr pedig monda: Látván láttam az én népemnek
nyomorúságát, a mely Égyiptomban vagyon
11

és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való
kiáltásukat; sőt ismerem szenvedéseit.

12

Le is szállok, hogy megszabadítsam őt...” 2Mózes 3:7, 8#
Isten így szólt Mózeshez:.

13

(Idézet: 2Mózes 3:10)#
“Most azért eredj, elküldelek téged a Fáraóhoz

14

és hozd ki az én népemet, az Izráel fiait Égyiptomból.”
2Mózes 3:10

15

2

23 – Hogyan maradhatunk meg a próbák idején?

16

(Idézet: ApCsel 7:22) “És Mózes taníttaték az
Égyiptombeliek minden bölcseségére; és hatalmas vala
beszédben és cselekedetben.” ApCsel 7:22
17

18

19
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A sivatagban Mózes nem csak alázatot tanult. A juhokra
vigyázva türelemre és gyöngédségre tett szert. Isten úgy
látta, hogy Mózes készen áll az izraeliták
megszabadítására és arra, hogy atyai szeretetet
gyakoroljon felettük.#
Mózes alázattal engedelmeskedett Isten utasításának és
elfogadta azt a feladatot, ami pillanatnyilag
lehetetlennek tűnt számára.
Isten felszólította Áront, Mózes bátyját (aki ekkor még
egyiptomi szolga volt), hogy menjen ki Mózes elé és
segédkezzék neki a feladat végrehajtásában. Áron
nemcsak bátorítást jelentett Mózes számára, hanem a
szócső feladatát is felvállalta, hiszen Mózes már
negyven éve nem beszélte az egyiptomi nyelvet.
A két testvér Isten követeként lépett be a fáraó
udvarába. Isten nevében szóltak és beszámoltak nagy
hatalmáról. A büszke uralkodó gőgös pillantása
végigfürkészte a két embert. Az egyik egy midiánita
pásztor, aki még mindig pásztorbotot szorongat a
kezében, a másik pedig egy helyi zsidó rabszolga.
Mindketten az általuk szolgált Isten fenséges hatalmát
hirdették.#
Amikor Áron kijelentette, hogy azt az üzenetet hozták a
fáraónak az Úrtól, hogy engedje szabadon az
izraelitákat, a fáraó így kiáltott fel haragjában:

3

23 – Hogyan maradhatunk meg a próbák idején?

Mózes negyven éve hagyta el az egyiptomi palotát.
Negyven éve nem beszélte az egyiptomiak nyelvét! Az
egész időszak alatt juhokra vigyázott a magányos
pusztaságban. Szertefoszlott benne az a büszkeség és
önbizalom, ami az egyiptomi udvar ifjú hercegeként
jellemezhette őt. A Biblia így szól:

23 – Hogyan maradhatunk meg a próbák idején?
(Idézet: 2Mózes 5:2) “Kicsoda az Úr, hogy szavára
hallgassak, és elbocsássam Izráelt?

21

22

23

Nem ismerem az Urat és nem is bocsátom el Izráelt.”#
2Mózes 5:2#
A fáraó természetesen nem kívánt megválni az ingyen
munkaerőtől.#
Áron kérése szigorú következményeket vont maga után.
A király felemelte a zsidók napi munkaadagját.
Isten azonban hamarosan megtanította a fáraót arra,
hogy kicsoda az Úr és milyen az Ő fensége és hatalma.
Mózes és Áron figyelmeztette a fáraót, hogy Isten
csapásokat fog küldeni Egyiptomra mindaddig, amíg
népe fel nem szabadul. Az Úr ezt üzente a fáraónak:
(Idézet: 2Mózes 7:17) “Erről tudod meg, hogy én vagyok
az Úr...” 2Mózes 7:17

24
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Már nem sok idő volt hátra a csapásokig. Pontosan tíz
csapás várt az országra. Mózes és Áron minden egyes
csapás előtt figyelmeztette a fáraót a következő
büntetésre, abban a reményben, hogy szabadon bocsátja
a zsidókat, és így önmagát és saját népét is megmenti a
pusztulástól. De a fáraó rendíthetetlen maradt. Isten
figyelmeztetéseinek megfelelően addig nem látott
csapások lepték meg Egyiptomot.
(Videó: 9 mp) Először az egyiptomiak által istenként
tisztelt Nílus vize vérré változott, amikor Áron botjával
megérintette a folyót. A halak meghaltak, és Egyiptom
minden más vize vérré vált hét napig. A fáraó azonban
nem engedett.
A következő csapás során békák özönlötték el a földet.
Az ételben, az ágyakban és mindenhol ott hemzsegtek.
A büszke király azonban továbbra sem engedett.

4
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28

Ezt követték a tetvek, de a megátalkodott uralkodó
ekkor sem engedte el a népet.#
Míg az első három csapás egyaránt érintette a zsidókat
és az egyiptomiakat, a következő hét már csak az
egyiptomiakat sújtotta.

29

hogy megtudd, hogy én vagyok az Úr ezen a földön.
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És különbséget tészek az én népem között és a te néped
között. Holnap lészen e jelenség.” 2Mózes 8:22, 23.

31

Ezt követték a legyek, melyek teljesen elözönlötték a
fáraó házát.
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A legyek után szörnyű járvány söpört végig a földön,
megölve minden háziállatot. Ez már igencsak felkeltette
a fáraó érdeklődését. Vajon a zsidók állatai is
elpusztultak, vagy azok, Mózes szavai szerint, Isten
védelmét élvezték?
(Idézet: 2Mózes 9:7)#
“El is külde a Faraó, és ímé egy sem hullt vala el az
Izráeliták barma közül:

34
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23 – Hogyan maradhatunk meg a próbák idején?

(Idézet: 2Mózes 8:22-23)#
“De különválasztom azon a napon a Gósen földét, a
melyen az én népem lakik, hogy ne legyenek ott
ártalmas bogarak, azért,

23 – Hogyan maradhatunk meg a próbák idején?
de a Faraó szíve kemény maradt, és nem bocsátá el a
népet.” 2Mózes 9:7.

35

A hatodik csapás fekéllyel borította be az emberek és az
állítok bőrét, de a makacs uralkodó még mindig nem
akarta elengedni a zsidókat.
36

A következő prófécia jégesőt jövendölt.
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(Videó: 8 mp) Isten azonban megígérte, hogy akik
megvédték magukat és állataikat, nem fognak meghalni.
A hír hamarosan elterjedt, és sok egyiptomi rejtekbe
vonult állataival. A jégeső megérkezett. A hatalmas
viharban és villámlásban a készületlenek mind
meghaltak a jégtől.
(Videó: 18 mp) Az egyiptomiak világosan látták, hogy a
föld az élő Isten uralma alatt van, és csak akkor lehetnek
biztonságban, ha engedelmeskednek neki. Néhány
bizonytalan pillanatig még a fáraó is engedett a
gondolatnak, hogy enged Istennek és elengedi népét, de
amint a csapás alábbhagyott, szándéka is hasonlóan
múlt el.
(Videó: 19 mp) Mózes figyelmeztette a fáraót, hogy ha
nem engedi el az izraelitákat, a következő csapás
sáskajárás lesz. A fáraó tanácsosai könyörögtek neki,
hogy engedje szabadon a népet, de a király megtagadta
ezt. A sáskák megérkeztek.
Ezután három nap olyan sötét lett, hogy szinte tapogatni
lehetett a sötétséget, de a fáraó továbbra is ellenállt a
menny Istenének.

41
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23 – Hogyan maradhatunk meg a próbák idején?
Mózes kijelentette, hogy még egy végső csapás vár az
egyiptomiakra. Egy pusztító angyal járja át a földet az éj
folyamán, és minden egyiptomi elsőszülötett megöl –
embert és állatot egyaránt.
42

(Idézet: 2Mózes 12:13)#
“És meglátom a vért és elmegyek mellettetek

44

és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor
megverem Égyiptom földét.” 2Mózes 12:13.

45

46

Milyen érdekes helyzetkép!#
Héber családok ezrei és az egyiptomi családok közül is
sokan az ajtójuk mellett állva figyelték, amint a családfő
egy vérrel teli edényből egy köteg izsóppal vért fröcsköl
az ajtófélfákra. Kétségtelen, hogy az elsőszülöttek
mélyültek el gondolataikban a leginkább.
(Idézet: 2Mózes 12:29)#
“Lőn pedig éjfélkor, hogy megöle az Úr minden
elsőszülöttet Égyiptomnak földén,

47

a Faraónak elsőszülöttétől fogva, a ki az ő királyi
székiben űl vala, a tömlöczbeli fogolynak elsőszülöttéig

48
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43

(Videó: 15 mp) A zsidók ismét megmenekültek. Ez
alkalommal azonban nem volt elég zsidónak lenni vagy
Gósen földjén élni. A halálos büntetés elkerüléséhez
minden családnak meg kellett ölnie egy bárányt és
annak vérét a ház ajtófélfáira kellett kennie, ezzel
bizonyítván Isten iránti hűségüket. Isten ígéretet tett:

23 – Hogyan maradhatunk meg a próbák idején?
és a baromnak is minden első fajzását.” 2Mózes 12:29

49

A csapás egyetlen olyan otthont sem érintett, amelyben
Istennek engedelmeskedve a ház ajtófélfáira hintették a
vért.
50

Egyiptom hatalmas királyságát áthatotta a gyászolók
jajgatása. A fáraó remegő térdekkel és idegekkel
emlékezett vissza arra, hogyan gúnyolta a héberek
Istenét, amikor pökhendien így szólt:
51

52

53

(Idézet: 2Mózes 5:2)#
“Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak, és elbocsássam
Izráelt?” 2Mózes 5:2.#
Most már tudta a választ. Megalázkodva küldött a két
héber testvérért, hogy gyorsan vigyék el a népet
Egyiptomból, nehogy mindannyiuknak meg kelljen
halnia.
(Videó: 11 mp) Éjfélkor Isten népe, vagyis akik
szabadítójuknak választották Őt, megszabadult.
Pontosan úgy készültek el erre az órára, ahogyan Isten
megparancsolta. Cipővel a lábukon és kabáttal a
hátukon készen álltak a nagy kivonulásra. Úton voltak
az Ígéret földje felé!
Talán többen ezt mondják:”Igen, ez egy érdekes
történet, de mi jelentősége van a számomra a
huszonegyedik században?” Jelentéktelennek tűnhet, de
nem az. Sőt, nagyon is fontos!

54

Az Újszövetségben nevezetes próféciák szólnak a
földön lejátszódó végső eseményekről. Ezek a próféciák
egyértelműen beszámolnak arról, hogy ekkor ismét
csapások fognak sújtani, de még nagyobb erővel.
55
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56

A Biblia próféciái szerint a történelem meg fogja
ismételni önmagát. Ekkor nem tíz, hanem hét csapás
járul majd hozzá Isten népének a szabadulásához. Nem
Egyiptomból, hanem a fellázadt bolygóról kell
menekülniük.

57

úgy Isten utolsó időkben élő népének is meg kell látnia
a hét utolsó, gonoszokat sújtó csapást Krisztus eljövetele
előtt.#
Dániel próféta így ír erről az időszakról:
58

(Daniel 12:1)#
“És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a
ki a te néped fiaiért áll,
59

mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól
fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az
időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva
találtatik a könyvben.
60

És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak
beírva találtatik a könyvben.” Dániel 12:1

61

62

Az “örökkévaló evangéliumnak” akkorra el kell jutnia
az egész világra. A második angyal felszólítása a
Babilonból való kifutásra, vagyis a hamis vallási
rendszerek elhagyására szintén mindenhová eljutott. A
harmadik angyal pedig kijelenti minden embernek:
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23 – Hogyan maradhatunk meg a próbák idején?

Ahogyan Izrael népének is ki kellett állnia egy nehéz
időszakot az Egyiptomból való szabadulásuk előtt, és
ahogyan ők is szemtanúi voltak az egyiptomiakat sújtó
csapásoknak,

23 – Hogyan maradhatunk meg a próbák idején?
(Idézet: Jelenések 14:9-10)#
“Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és
bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,
63

Az is iszik az Isten haragjának borából...” Jelenések
14:9-10.

64

65

Ez a legünnepélyesebb figyelmeztetés a Bibliában, amit
valaha is emberhez intéztek. Senki nem veszi magára a
fenevad bélyegét és nem iszik Isten haragjának
poharából mindaddig, amíg ezek az igazságok világosan
az emberek elé nem kerülnek. Csak ekkor tudják majd
meghozni a döntést Isten parancsolatai és az ember
parancsolatai között.
Amikor viszont az igazság mindenhová eljut, a próbaidő
ajtaja bezárul az emberiség előtt.

66

Ekkor elhangzik az ünnepélyes kijelentés: “A ki
igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki
fertelmes, legyen fertelmes ezután is;
67

és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent,
szenteltessék meg ezután is.” Jelenések 22:11

68

69
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Krisztus főpapi munkája a mennyben véget ért. Minden
egyes ember élete eldőlt – az örök életre vagy az örök
halálra. A kegyelem ajtaja bezárult! A föld lakói ekkor
megtapasztalják a nyomorúság idejét, amiről Dániel
próféta szólt.

23 – Hogyan maradhatunk meg a próbák idején?

70

A földi történelemnek ezt a végső szakaszát nem
könnyű szavakba önteni. Ebben az időben a
gonoszoknak ki kell inniuk Isten kegyelem nélküli
haragjának poharát.#
János látomást kapott az Úrtól erről a nyomorúságos
időről, mely meg fogja előzni Jézus eljövetelét és
népének szabadulását.
(Idézet: Jelenések 15:1)#
“És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt:

72

hét angyalt, a kinél vala a hét utolsó csapás; mert az által
teljesedett be az Istennek haragja.” Jelenések 15:1.#
János így folytatja:
73

(Idézet: Jelenések 16:1)#
“És hallék nagy szózatot a templomból, a mely mondja
vala a hét angyalnak: Menjetek el
74

és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát.”
Jelenések 16:1

75
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71

Isten nem fogja elragadni népét mindaddig, amíg a hét
csapás véget nem ér. Isten gyermekeinek a földön kell
maradniuk egészen a végsőkig. Az akkori izraelitákhoz
hasonlóan ők is védelmet élveznek majd a csapások
alól, de nem lesznek mentesek a nehézségektől és a
szenvedéstől. Ez mindenki számára a nyomorúság ideje
lesz.

23 – Hogyan maradhatunk meg a próbák idején?

76

Felmerül a kérdés, hogy mik lesznek azok a csapások,
melyeket ez a hét angyal kiönt a gonoszokra? A
csapásokról olvasva szoros hasonlóságot vehetünk észre
az egyiptomi csapásokkal. Olvassuk el, mit mond János
az első angyalról:
(Idézet: Jelenések 16:2)#
“Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre;

77

és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az
embereken, a kiken vala a fenevad bélyege,

78

és a kik imádják vala annak képét.”#
Jelenések 16:2.

79

Talán ezek a fekélyek hasonlítanak az egyiptomi
hetedik csapás fekélyeire. Vagy talán olyanok lesznek,
amelyektől Jób is szenvedett.
80

El tudják képzelni egy ilyen csapásnak a
következményeit? – Az iskolák bezárnak.

81

A gyárak leállnak. Az áruházak sem lennének nyitva.

82
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83

A kórházak megtelnének gyógyulást kereső emberek
tömegeivel, de legtöbb orvos és ápoló maga is
ugyanettől a bajtól szenvedne.#
És miközben az emberek még mindig szenvednek
sebeiktől, egy másik csapás sújt rájuk hirtelen.

84

Micsoda látvány és micsoda bűz, amint a tenger állatai a
partra vetődnek. Az emberek egymást félrelökve
igyekeznek eltávolodni a tengerparttól. A harmadik
csapás azonban szorosan kapcsolódik a másodikhoz.
85

(Idézet: Jelenések 16:4)#
“A harmadik angyal is kitölté az ő poharát a
folyóvizekbe és a vizek forrásaiba; és lőn vér.” Jelenések
16:4
86

87

Gondoljuk át! Valaki vizet akar inni a csapból, de víz
helyett vér folyik. Micsoda felfordulást okozna ez?!
Lehet valami ennél rosszabb?#
Az utolsó hét csapás szörnyűségei ellenére az angyal így
védelmezi Isten igazságát:
(Idézet: Jelenések 16:5-6)#
“Igaz vagy Uram, a ki vagy és a ki valál, te Szent, hogy
ezeket ítélted;

88

Mivelhogy szentek és próféták vérét ontották,

89
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(Idézet: Jelenések 16:3)#
“A másik angyal is kitölté az ő poharát a tengerbe; és
olyanná lőn, mint a halott vére; és minden élő állat
meghala a tengerben.” Jelenések 16:3

23 – Hogyan maradhatunk meg a próbák idején?

90

vért adál nékik inni; mert méltók arra.”#
Jelenések 16:5-6#
És ekkor, amikor a gonoszok meghalnak a szomjúságtól,
mert víz helyett csak vért ihatnának, Isten ilyen ígérettel
biztatja az igazakat:
(Idézet: Ésaiás 33:16)#
“Kenyerét megkapja, vize el nem fogy.”#
Ésaiás 33:16

91

(Idézet: Jelenések 16:8-9) Ezután a negyedik angyal önti
ki poharát:#
“A negyedik angyal is kitölté az ő poharát a napra; és
adaték annak, hogy az embereket tikkaszsza tűzzel.
92

És tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az
Istennek nevét káromlák, a kinek hatalma vala e
csapásokon;
93

és nem térének meg, hogy neki dicsőséget adjanak.”
Jelenések 16:8-9.#
Majd az ötödik angyal sújtott le a fenevad uradalmára:
94

(Idézet: Jelenések 16: 10-11) #
“Az ötödik angyal is kitölté az ő poharát a fenevad
királyiszékére; és lőn az ő országa setét;
95

és rágják vala az ő nyelvöket a kín miatt,

96

És káromlák a menny Istenét az ő kínjaik és fekélyeik
miatt;
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és meg nem térének az ő cselekedeteikből.” Jelenések
16:10-11.

98

(Idézet: Jelenések 16:12-14)#
“A hatodik angyal is kitölté az ő poharát a nagy
folyóvízre, az Eufrátesre;
100

és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő
királyoknak út készíttessék.

101

“És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a
hamis próféta szájából

102

három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat.”

103

Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek;

104
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99

Ebből a szövegből megértjük, hogy a csapások nem
egyetemesek, és nem is okoznak azonnali halált.
Láthattuk, hogy az ötödik csapás idején még mindig
szenvedtek az első csapás fekélyeitől. A csapások
egymás után sújtanak, de hatásuk a későbbiekben is
megmarad.#
A hatodik csapás idején elérkezünk a nagy végső csata,
az Armageddon idejéhez:
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a kik elmennek a földnek és az egész világnak
királyaihoz,

105

hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama
nagy napjának viadalára.” Jelenések 16: 12-14#
A Jelenések 16:16 ezt mondja:
106

(Idézet: Jelenések 16:16) “Egybegyűjték azért őket a
helyre, a melyet zsidóul Armageddonnak neveznek.” Az
egész föld részt vesz ebben a harcban.#
János így ír:
107

(Idézet: Jelenések 19:11, 14-15)#
“És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló,

108

és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és
igazságosan ítél és hadakozik...

109

És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér
és tiszta gyolcsba öltözve.

110

És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a
pogányokat;

111

...és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének
borsajtóját.” Jelenések 19:11, 14, 15.

112
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(Idézet: Jelenések 16:17-18, 20-21) #
“A hetedik angyal is kitölté az ő poharát a levegőégre; és
nagy szózat jöve ki a mennyei templomból a
királyiszéktől,
113

114

És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások;
és lőn nagy földindulás...

115

És minden sziget elmúlék, és hegyek nem találtatának
többé.

116

És nagy jégeső, mint egy-egy tálentom, szálla az égből az
emberekre;

117

és káromlák az Istent az emberek a jégeső csapásáért;
mert annak csapása felette nagy.”#
Jelenések 16:17-18, 20-21
118

A tudósok szerint egy talentum körülbelül 25 kg-nak
felel meg. El sem lehet képzelni, hogy egy ilyen
jégzúdulás milyen következményekkel járhat!
119

A Biblia azonban azt is elmondja, hogyan lép majd
közbe az Úr és mennyei serege, hogy megmentse népét a
fellázadt bolygóról.
120
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a mely ezt mondja vala: Meglett!

23 – Hogyan maradhatunk meg a próbák idején?
Felmerülhet a kérdés: Hogyan lehetünk biztosak Isten
védelmében a csapások idején? Ennek csupán egy útja
van.
121

122

Az utolsó egyiptomi csapás elől megmenekülő emberek
kifejezték hitüket és hűségüket Isten mint szabadító
iránt, hiszen felkenték ajtófélfáikra a bárány vérét.
Amikor a pusztító angyal elhaladt házuk mellett, ők
biztonságban lehettek a pusztítás közepette is. Követték
Isten utasításait és megtették a szükséges
előkészületeket.
Ehhez hasonlóan, Isten gyermekei is csak úgy
szabadulhatnak meg a csapásoktól, ha elfogadják Isten
Bárányának áldozatát és azt, hogy a bárány vére
megtisztítja őket bűneikből.

123

124

Ma kell választanunk. Kinek az oldalára állunk? – Az
Istenére vagy a lázadó angyaléra? Amikor a pusztító
angyalok elkezdik munkájukat, túl késő lesz a
választásra. Akkorra a próbaidő ajtaja mindenki
számára bezárul.#
Miért ne állnánk Isten oldalára, Jézus vérének az
oltalma alá? A legszomorúbb szavak, melyeket ember
valaha mondhat, a Jeremiás 8:20-ban találhatóak:
(Idézet: Jeremiás 8:20)#
“Elmult az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem
szabadultunk meg!”

125

A történet egy ausztrál fakitermelőről szól, aki az erdő
szélén épített magának egy kis otthont. Nem volt
túlságosan pompás, de neki éppen megfelelt. Egy nap,
amikor hazatért a munkából,
126
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megdöbbenve látta, hogy kis otthona hamuvá égett.
Mindössze néhány megszenesedett fa és pár
befeketedett fém maradt meg. Elsétált arra a helyre, ahol
addig a csirkeól volt.
127

129

Néhány kicsi csibe pattant elő a tollak alól. A csibék
csodálatos módon élték túl az eseményt a tyúkanyó
szárnyainak védelme alatt.#
Isten a legcsodásabb nyelven festi le, hogy mit szeretne
tenni földi gyermekeiért a csapások idején:
(Idézet: Zsoltárok 91:1, 4)#
“Aki a Felségesnek rejtekében lakozik,

130

a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az....

131

Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen
oltalmad;

132

paizs és pánczél az ő hűsége.” Zsoltárok 91:1, 4#
Igen! Isten csodálatos biztonságot nyújt az Őt
követőknek:
133
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128

Nem talált mást, mint hamut és néhány megégett drótot.
Céltalanul átgázolt a romokon, amikor valami nagyon
érdekes tárult elé – megszenesedett tyúktoll kupacot
talált. Mélabúsan odébbrúgta a halmot, és mit
gondolnak, mi történt?

23 – Hogyan maradhatunk meg a próbák idején?
(Zsoltárok 91:5-11)#
“Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól
nappal;
134

A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a
mely délben pusztít.

135

Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren;
és hozzád nem is közelít.

136

Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak
megbüntetését!

137

Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest
választottad a te hajlékoddá.

138

Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a
sátorodhoz;

139

Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy
őrizzenek téged minden útadban.”#
Zsoltárok 91:5-11
140
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141

Ha átadjuk Neki életünket, Ő úgy fog védelmezni
minket, ahogyan a tyúkanyó szárnyai alá gyűjti
kiscsibéit. A döntés az Öné. Biztos vagyok abban, hogy
Isten szeretné meghozni önök helyett a döntést, hogy
mindörökké együtt lehessenek Vele. Ezt azonban nem
teheti meg. Mindenkinek magának kell meghoznia a
döntést. Ne halasszák el! Tegyék meg most!
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142

(Videó: 15 mp) Lehetne-e ennél valami bátorítóbb? Nem
vágyunk-e arra, hogy a Fenséges Isten szárnyai alatt
találjunk védelmet a csapások idején? Akkor, amikor
sehol máshol nem rejtőzhetünk el! Mennyei Atyánk
meg akar védeni minket a nyomorúság és pusztítás
órájában.

24 – A gonosz elfogattatása
Amikor Sátán nem kísérthet többé

1

2

4

az egyik haldokló felfedező észrevett egy füstoszlopot a
láthatáron."
Valaki vette rövidhullámú rádiójuk jelét. A segítség
útban volt. Jött a szabadítás. "
A láthatáron lévő füstoszlop volt az, amire szükségük
volt, hogy kitartásra bátorítsa őket."
A szörnyű megpróbáltatás hosszú rémálmának
nemsokára vége."
Nemsokára a mentőhajó melegében lesznek, kicsivel
később pedig otthon."
Végre otthon!
A Biblia utolsó könyve, a Jelenések könyve
kinyilatkoztatja azt, hogy a segítség úton van.
Hamarosan mi is megszabadulunk. A bűn szörnyű
rémálma véget ér. Megszabadulunk, és Sátán rabságba
kerül. Mi szabadok leszünk, Sátán pedig fogságban
lesz. Mi elragadtatunk a felhőkbe, hogy találkozzunk
Jézussal, Sátán pedig a körülmények fogságában lesz itt
a földön. A mi sorsunk az örök élet lesz, Sátánra és
követőire viszont az örök megsemmisülés ítéletét
mondják ki.

1

24 – A gonosz elfogattatása

3

Sarkvidéki felfedezők egy csoportja ottrekedt egy
sziklás, kopár szigeten. Készleteik gyorsan fogytak.
Utolsó morzsányi ennivalójukat fogyasztották.
Üzemanyag-készletük is fogytán volt. Gyorsan csökkent
a hőmérséklet, és csaknem megfagytak. Felkészültek a
legrosszabbra is. Tudták, hogy hamar eljön a halál.
Éppen, amikor már majdnem feladták a reményt,
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5

(Videó: 13 mp.) A világon mindenütt gyakran előfordul,
hogy egy bíró, vagy egy esküdtszék hihetetlenül hosszú
börtönbüntetésre ítél valakit, hogy kifejezze irtózatát
vagy dühét a bűntény miatt."
Három vagy négy életfogytiglani büntetés egymás után,
vagy 99 éves büntetés kirovása olyankor, amikor a
bűnöző már egyébként is nyugdíjas korban van, azt
jelenti, hogy nem is várható, hogy az illető személy
valaha is teljesen letölti azt.
A bíró vagy az esküdtszék ítélete azonban a társadalom
dühét fejezi ki a különlegesen szörnyű bűntények iránt.

6

Tudtad-e, hogy nincs messze az idő, amikor a bíró 1000
esztendős büntetést fog kiróni, és a bűnöző az ítélet
minden egyes napját letölti?
7

(Szöveg: Jelenések 20:1-3)"
Hallgasd a Biblia szavait: És láték egy angyalt leszállani
a mennyből, a kinél vala a mélységnek kulcsa, és egy
nagy láncz a kezében.
8

És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és
Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre,

9

És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő
felette,

10

hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer
esztendő.

11

2
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azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre."
Jelenések 20:1-3

12

13

Mi a Millenium?

14

Ezt az ezeréves időszakot nevezik milleniumnak. A
kifejezés két latin szó összetétele: mille, ami azt jelenti
“ezer”, és annum, aminek jelentése: “év”.
15

A prófécia azt is elmondja, hogy Sátán meg lesz kötözve

16

17

1000 évig, és utána egy rövid időre kiszabadul, hogy
bebizonyítsa a világnak: ezer év után sem változott meg,
még mindig ugyanaz a Gonosz maradt."
Ahhoz, hogy megértsük e próféciát, és láthassuk annak
teljes jelentőségét, fel kell fedeznünk, hogyan kezdődik,
hogyan végződik, és mi történik a két dátum közötti
időszakban.
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Itt azt találjuk, hogy Istennek megvan a terve arra,
hogyan bánjon a legnagyobb bűnözővel, akit a világ
valaha is ismert – egy olyan bűnözővel, aki közvetlenül
részt vett a földön valaha is elkövetett minden
gonoszságban és bűntényben. De hamar eljön az idő,
amikor 1000 esztendőre bebörtönzik! Ezer év a
világegyetem legsiralmasabb és legkietlenebb helyén!
Időnként úgy utalnak erre az időszakra, mint a
Milleniumra.
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Hadd kezdjem most egy kijelentéssel, a továbbiakban
pedig bizonyítom az állítás igazságát. "
A millenium két feltámadás közötti időszak:
18

1) az időszak kezdetén van az élet feltámadása,

19

és 2) a végén a kárhozat feltámadása.

20

(Szöveg: János 5:25)"
Egy napon, amikor Jézus a halállal kapcsolatosan
tanította tanítványait, ezt mondta nekik: Bizony, bizony
mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon,
21

22

mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik
hallják, élnek."
János 5:25."
Nos, itt olvashatjuk: a halottak meghallják az Ő hangját,
és élnek. Vagyis: minden halott feltámad. Tudom, ez
talán meglepően hangzik némelyek számára, mert azt
gondolhatták, csak a halott igazak támadnak fel.
Figyeljük meg, hogyan fejti ki Krisztus mindezt
ugyanennek a fejezetnek a 28-29. verseiben:
(Szöveg: János 5:28-29)"
Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, a melyben
mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják az ő
szavát,

23

És kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására;

24
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a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat
feltámadására. (János 5:28-29)

25

(Videó: 4 mp.) Figyeljük meg a két feltámadást! Az első
azok feltámadása, akik jót tettek, a második pedig – a
kárhozat feltámadása.
26

Figyeljük meg, mit mond a Biblia az első feltámadásról:
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27

(Szöveg: Jelenések 20:5-6)"
...Ez az első feltámadás.

28

Boldog és szent, a kinek része van az első
feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második
halálnak;
29

hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és
uralkodnak ő vele ezer esztendeig. Jelenések 20:5-6.

30

Ez összhangban van azzal, amit Pál mondott a
Thessalonika-belieknek. Figyeljük meg, hogyan
ábrázolja Krisztus második eljövetelét!
31

(Szöveg: 1 Thessalonika 4:16-17)"
Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni
harsonával leszáll az égből:
32
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és feltámadnak először a kik meghaltak volt a
Krisztusban.

33

Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk,
elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a
levegőbe;
34

és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.” 16-17. versek.

35

36

Micsoda fenséges leírás ez a feltámadásról!
Megfigyelhetjük, hogy először azok támadnak fel, akik
meghaltak a Krisztusban, majd Krisztusnak azok a
követői, akik élnek akkor, elragadtatnak velük együtt a
levegőbe, hogy ott találkozzanak az Úrral!
(Szöveg: János 11:25)"
Azon a napon teljesedik be Jézus ígérete: ... a ki hisz én
bennem, ha meghal is, él."
János 11:25

37

Igen, a meghalt igazak feltámadnak sírjukból, amikor
Krisztus visszatér.

38

39
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(Szöveg: Ésaiás 26:19)"
Ésaiás így írja le ezt az örömteli eseményt: ...serkenjetek
föl és énekeljetek, a kik a porban lakoztok, ... és
visszaadja a föld az árnyakat!"
Ésaiás 26:19."
Milyen dicsőséges nap lesz!
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Anyukák újra együtt lehetnek meghalt kicsinyeikkel.
Férj és feleség újra egyesül. Fiúk és lányok újra
találkoznak anyjukkal és apjukkal! El tudunk képzelni
ennél megindítóbb jelenetet?
40

(Szöveg: János 14:2, 3)"
Akkor teljesedik be az a csodálatos ígéret is, amit
Krisztus tett oly sok idővel ezelőtt: ...Elmegyek, hogy
helyet készítsek néktek.
41
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És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét
eljövök és magamhoz veszlek titeket;

42

hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek."
János 14:2, 3."
A megváltottak az Úr Jézussal fogják tölteni a
milleniumot!
43

44

45

(Szöveg: Jelenések 20:6)"
Mit fogunk tenni ezen időszak alatt? János elmondja
nekünk: Boldog és szent, a kinek része van az első
feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második
halálnak;
hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és
uralkodnak ő vele ezer esztendeig."
Jelenések 20:6. "
Azon kívül, hogy leírja, milyen kimondhatatlan
örömben lesz része Krisztus követőinek, hogy
közösségben lehetnek Megváltójukkal, János még több
bepillantást enged abba, mit fognak tenni a millenium
alatt.
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46

(Szöveg: Jelenések 20:4)"
És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték
nékik ítélettétel;..."
Jelenések 20:4."
A világegyetem végtelenül bölcs, mindenható Istene
bevonja a gyarló férfiakat és nőket a bukott angyalok és
az elveszettek feletti ítélet komoly feladatába.
(Szöveg: 1 Korinthus 6:2-3)"
Pál a következőt írja: Nem tudjátok-é, hogy a szentek a
világot ítélik meg?...

47

Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni?..."
1Korinthus 6:2-3.

48

49

50

Egyszer s mindenkorra világossá válik az, hogy Isten
pártatlan, jó, és igazságos. Sátán évezredeken át azzal a
váddal illette Istent, hogy részrehajló, érzéketlen, és
igazságtalan. A millenium évei végre letisztázzák ezt a
kérdést, és az egész világegyetem előtt igazolják Isten
jellemét! De miért kell megítélnünk a gonosz
angyalokat és a gonosz bűnösöket? Nem estek-e már át
az ítéleten Krisztus eljövetele előtt?
Igaz, megítéltettek már, de gondolkodtunk-e már azon,
hogyan reagálnánk akkor, ha keresnénk valakit a
mennyben, akiről azt gondoltuk, hogy ott lesz, és
rájönnénk arra, hogy örökre elveszett? Talán kétségbe
vonnánk Isten ítéletének igazságos voltát.
A millenium alatt megnyílnak az elveszettek életéről
szóló feljegyzések. Ekkor nyilvánvalóvá válnak minden
elme legféltettebb titkai, dédelgetett szándékai, és
igazolást nyer Isten szeretete és igazságossága.

51
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(Szöveg: Jelenések 16:7)"
A feljegyzéseket tanulmányozók csak egyféleképpen
vélekedhetnek: Jól van Uram, mindenható Isten, igazak
és igazságosak a te ítéleteid. Jelenések 16:7.
52

53

Talán elgondolkoztunk már azon, mi történt azokkal,
akik éltek Krisztus eljövetelekor, de nem fogadták el a
megváltást. A Jelenések könyve 19. fejezete e szavakkal
írja le Krisztus második eljövetelét, és az elveszettek
megsemmisülését:

54

a mely az ő szájából jő vala ki..."
Jelenések 19:21

55

Az elveszettek semmiképpen sem állhatnak meg a
közelgő Krisztus, és az Ő angyalainak dicsősége előtt.

56

Jézus sírjához egyetlen angyal jött, és a római katonák
holtként terültek el.

57

(Jeremiás 25:33)"
A Biblia ezt mondja: És azon a napon az Úrtól
levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik
végéig.
58
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(Szöveg: Jelenések 19.21)"
A többiek pedig megöletének a lovon űlőnek kardjával,
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nem sirattatnak meg, és össze sem hordatnak, és el sem
temettetnek, olyanok lesznek a földnek színén, mint a
ganéj."
Jeremiás 25:33.
59

Krisztus második eljövetelekor az igazak feltámadnak,
és átváltoznak, hogy találkozzanak Krisztussal a
levegőben,
60

61

az elveszettek pedig megsemmisülnek az Ő
eljövetelének dicsőségétől, “megöletének a lovon
űlőnek kardjával, a mely az ő szájából jő vala ki”.
Valaki felteheti a kérdést: “Mi a helyzet azokkal a
hitetlenekkel, akik még mindig a sírjukban vannak?” A
válasz a Jelenések könyve 20. fejezetének ötödik
versében található:
(Szöveg: Jelenések 20:5)"
A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem
betelik az ezer esztendő.

62

A kép lassan összeáll: kezdjük látni, mi történik Jézus
Krisztus eljövetelekor:

63

A következő események fognak bekövetkezni Krisztus
eljövetelekor:

64

1. Jézus visszatér minden szent angyalával. – (Máté
25:31).

65
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2. A Krisztusban meghaltak támadnak fel először
(1Thessalonika 4:16).

66

3. Az élő megváltottak elragadtatnak a levegőbe, hogy
ott találkozzanak Jézussal (1Thessalonika 4:17).

67

68

5. Akik nem üdvözülnek, azokat megsemmisíti Krisztus
eljövetelének dicsősége (Jeremiás 25:33).

69

6. A halott gonoszok nem támadnak fel az 1000 esztendő
végéig (Jelenések 20:5).

70

7. Sátán ezer évig megkötöztetik a körülmények
láncával – nincs senki, akit kísérthetne, vagy
elpusztíthatna!
71

Az igazak a mennyben vannak, és minden gonosz
meghalt. Mindenki elment! Mindenhol csak a romlás
látható (Jeremiás 4:23-26).
72
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4. A megváltottak hazamennek Jézussal, és uralkodnak
Ővele 1000 esztendeig (Jelenések 20:4, 6).
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73

Ez a föld lesz a Gonosz börtöne. A Biblia azt mondja,
hogy Sátánt a feneketlen gödörbe vetik a millenium
idejére. Mivel kötöztetik meg? A körülmények láncával,
amelyek lehetetlenné teszik, hogy bárkit is kísértsen,
vagy elpusztítson 1000 esztendeig.
Azok, akik földi életük során Sátánt követték,
meghalnak Krisztus eljövetelekor, illetve a sírban
maradnak az ezer év végéig.

74

A megváltottak mindannyian Krisztussal vannak az ezer
éves időszak alatt.

75

Sátánnak csak a gonosz angyalok maradtak, akiket
kísérthet vagy félrevezethet, és azok – 6000 év
elmúltával – már éppolyan gonoszok, mint ő maga.
76

Ez a föld lesz a börtöne. Meg akarta mutatni, hogy tud
uralkodni a világon, ezért csalással elvette az uralmat
Ádámtól és Évától, de most már mindenki látni fogja,
milyen uralkodó ő valójában!
77

(Szöveg: Jelenések 20:3)"
Emlékezzünk rá, a Jel 20:3 ezt mondja: És veté őt a
mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette,
78

hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer
esztendő;

79
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80

azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. A Biblia
eredetileg az “abüsszosz” szót használja, amelyet
magyarul “mélység”-nek fordítottak. Ugyanezt a szót
használja az Ótestamentum annak leírására, milyen
kaotikus állapotban volt a világ, mielőtt Isten
gyönyörűen megalkotta volna azt.
(Szöveg: Jeremiás 4:23)"
Ugyanezt a szót használja Jeremiás próféta az ő
könyvében: Nézek a földre, de ímé kietlen és puszta; és
az égre, de nincsen világossága! Jeremiás 4:23.

81

82

(Szöveg: Jeremiás 4:24-25)"
Nézek a hegyekre is, ímé reszketnek; és a halmokra, de
mind ingadoznak!
83

Nézek és ímé egy ember sincsen; és az ég madarai is
mind elmenekültek."
Jeremiás 4:24-25."
Megfigyelhetjük, mit mond az Ige: “egy ember sincsen”.
84

(Szöveg: Jeremiás 4:26)"
Jeremiás ismét ezt mondja: Nézek, és ímé a bő termő
föld pusztává lőn;
85

és minden városa összeomlott az Úr előtt, az ő
haragjának tüze előtt!

86
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Igen, a világ egy “abüsszosz”, vagy “feneketlen
mélység”. Igen sötét hely lesz! Most figyeljük meg, mit
mond még Jeremiás arról, milyen lesz a föld ekkor:
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87

Ez bizony nagyon rideg helynek tűnik egy 1000 éves
vakációhoz, igaz? Sátánnak és a gonosz angyaloknak
semmi dolguk nincs, csak járkálni ide-oda a sötét,
lerombolt, magányos bolygón, s közben gondolkodni
Isten elleni lázadásuk következményein.
Most tekintsük át az eseményeket, amelyek a millenium
idején történnek:

88

1. A föld elhagyatott és lerombolt.

89

2. Mindenki halott, aki nem fog üdvözülni, mert
megsemmisítette őket Jézus eljövetele.

90

3. Minden megváltott a mennyben van, és Krisztussal
uralkodik.

91

4. Sátán megkötöztetik ezen a sötét, lerombolt bolygón,
hogy elmélkedjen lázadása következményein.

92
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93

Megváltozik-e Sátán? "
Mi a helyzet az angyalokkal, akiket lázadásba vezetett?
Úgy döntenek-e, hogy ismét őt követik, vagy most már
Krisztust fogják követni? Isten – többek között – azért
illesztette be tervébe a millenium idejét, mert be akarja
mutatni a világegyetemnek, hogy ha a Sátán, angyalai,
és mindazok, akik e földön úgy döntöttek, hogy őt
követik, kaptak volna még egy esélyt, akkor ugyanilyen
döntést hoztak volna, és ugyanazt a mestert választották
volna..
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Elutasították az üdvösség tervét, bár ezernyi
lehetőségük lett volna rá, hogy elfogadják azt.

94

Mit mond a Biblia döntésükről?

95

(Szöveg: Jelenések 20:7-8)"
A választ Jelenések 20:7-8-ban találjuk meg: És mikor
eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő
fogságából.
96

És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő
népeket,...

97

98

hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint
a tenger fövenye."
Jelenések 20:7-8."
Talán elgondolkodtató az, honnan jön ez a sok ember,
akik a csatában fognak résztvenni.
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99

100

(Szöveg: Jelenések 20:5)"
Emlékezzünk, azt olvastuk a Jelenések könyve 20.
fejezetének ötödik versében: A többi halottak pedig
meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer
esztendő.
Igen, a halott gonoszok a millenium végén, a kárhozat
feltámadásakor támadnak majd fel. Micsoda látvány
lesz majd, amikor a halott gonoszok életre kelnek:
hatalmas tömeg lesz ez, akik Ádám napjaitól egészen a
második adventig terjedő időszakban éltek.
(Szöveg: Jelenések 20:8)"
János ezt írja: a kiknek száma, mint a tenger fövenye."
Jelenések 20:8.

101

Ekkor – a millenium végén – a Szent Város, az Új
Jeruzsálem leszáll a földre Krisztussal, és az
üdvözültekkel együtt! Ez a város lesz Sátán haragjának
célpontja, mert a Biblia azt mondja:
102

(Szöveg: Jelenések 20:7-8)"
És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő
fogságából.
103

És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő
népeket, ...

104

hogy egybegyűjtse őket háborúra..."
Jelenések 20:7-8.

105
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106

Nos, Sátán és gonosz angyalai kimennek, hogy
elhitessék újra a gonoszokat! Vezérük egy szemernyit
sem változott! A feltámadt gonoszok pedig újra őt
választják vezetőjüknek. Sátán egyetlen hatalmas
hadseregbe szervezi őket, hogy erővel vegyék be az új
Jeruzsálemet. Ez a föld utolsó háborúja! A hatalmas
sereg előrenyomul a lázadó angyal vezetésével!
Olvassuk el a Bibliában, mi fog ezután történni:

24 – A gonosz elfogattatása

107

(Szöveg: Jelenések 20:9)"
És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a
szentek táborát és a szeretett várost;
108

és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté
azokat."
Jelenések 20:9.
109

A háborúnak vége! Milyen szomorú, pedig mennyire
másképp is alakulhattak volna a dolgok! Mi történik
Sátánnal? A Biblia elmondja nekünk:
110

(Szöveg: Jelenések 20:10, 14, 15)"
És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő
tavába, ...
111

A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a
második halál, a tűznek tava

112
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És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a
tűznek tavába vetteték."
Jelenések 20:10, 14, 15."
Péter látomásban látta ezt a tüzet, és ezt írta:
113

(Szöveg: 2 Péter 3:10)"
...az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve
felbomlanak,
114

és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek."
2Péter 3:10"
Sátán, gonosz angyalai, és a bűnösök örökre elmennek!
115

Lehetnek majd rokonaink, barátaink, ismerőseink,
akiket nagyon szeretünk, de örökre eltávoznak majd.
Persze, sírni fogunk miattuk. Mit is tehetnénk mást?
116

(Szöveg: Jelenések 21:4)"
De van egy jó hír: És az Isten eltöröl minden könyet az ő
szemeikről; és a halál nem lesz többé;
117

sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé,
mert az elsők elmúltak."
Jelenések 21:4.
118
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119

Ha szeretné teljesen, maradéktalanul átadni életét
Jézusnak, szeretném, ha előrejönne egy különleges
imára. Ha vannak problémái életében, jöjjön előre most. "
Ha van valami olyan szokása, amit le kell győznie,
jöjjön előre imádkozni. Ha valamilyen kísértéssel küzd,
jöjjön előre az imára! Jézus meghallgatja! Jézus
válaszolni fog. Várok egy percet, de jöjjön, jöjjön most!

19
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120

Milyen csodálatos örökkévalóságot ígér Isten a
megváltottaknak! Az emberi elme nem képes felfogni
annak az Édennek a dicsőségét és szépségét, amit Isten
készít azoknak, akik szeretik Őt, és készek Őt követni!
És gondoljuk el, mindezt azok is élvezhették volna, akik
elvesztek, de az ár túl nagynak tűnt nekik! Nem voltak
hajlandók követni Krisztust mint Megváltójukat és
Urukat. Barátom, melyik csoportban lesz azon a napon?
Amikor az a nap elérkezik, már túl késő lesz átállni a
másik oldalra. Már Jézus eljövetelekor is késő lesz,
amikor az ezer esztendő elkezdődik. Akkor is késő
lenne, ha hirtelen, minden előjel nélkül meghalnánk.
Csak akkor lehet egészen bizonyos abban, hogy a
millenium végén az igazak között lesz, ha már most, MA
átadja szívét és életét teljesen Jézusnak!

25 – Nagyszerű kilátások
A menny az egy valóságos hely.

1

3

Naplemente után a csillagok gyémántként ragyogtak a
sötét égbolton. A kislány csodálkozva tekintett fel. A
csillagok csodálatos ragyogása nagy örömmel töltötte el. !
“Anya”, szólt édesanyjához, “ha a menny ilyen
gyönyörű innen nézve, akkor milyen lehet valójában?”
(Videó: 5 mp) A menny témaköre sok embert
foglalkoztatott már az évszázadok során. Milyen a
menny valójában? Létezik-e egyáltalán?!
Ha igen, hol van és hogyan néz ki?

4

5

Néhány ember nem hisz a mennyben.!
Mások azt mondják, hogy három, vagy akár hét menny
is van.!
Megint mások azt mondják, hogy a halál után rögtön a
mennybe kerül az ember.
Vannak, akik szerint először a purgatóriumba jutunk, és
később talán a mennybe is.

6

Mások szerint a menny nem valóságos hely, csak egy
tudatállapot.

7

1
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2

A történet egy kislányról szól, aki egész életét egy
nagyvárosban töltötte. A város vakító fényei annyira
megvilágították az eget, hogy a kislány egyszer sem látta
a csillagokat.!
Egy nyáron édesanyja elvitte a kislányt nyaralni.
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Vannak, akik szerint végül mindenki a mennybe kerül
majd. Mások szerint viszont csak nagyon kevesen
juthatnak oda. !
Micsoda kavalkád! Rengeteg elképzelés!
8

(Videó: 7 mp) Miért van ez a sok elgondolás a
mennyről?!
Miért van olyan sok vélemény és elmélet, amikor a
Biblia kristály tisztán beszél erről?
9

10

Tudták-e, hogy a Biblia sok-sok részletet tár elénk a
mennyel kapcsolatban?!
Isten meg akarja velünk ismertetni a mennyet, hogy
eltökélt szándékunk legyen oda jutni.!
A menny nem valamiféle titkos hely, melyet Isten el
akar rejteni előlünk.
Nagyobb épületekben van egy kulcs, amelyik minden
egyes ajtó zárját nyitja.

11

Az épület tulajdonosa rendelkezik ezzel a kulccsal, amit
mesterkulcsnak is hívnak. Ez a kulcs minden ajtót nyit.

12

13

Istennek van egy mesterkulcsa, amely feltárja a menny
titkait. Ez a mester kulcs a Biblia – az egyedüli
megbízható forrás.!
Szerencsére nem kell emberi elméletekre és vélekedésre
támaszkodnunk.!
Nem szükséges homályban maradnunk a menny
igazságát illetően.
Péter apostol írt erről a forrásról.

14
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(Idézet: 2 Péter 1:19)!
“És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól
teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító
szövétnekre,
15

míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben.”!
2Péter 1:19

16
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17

Isten feltárta Igéjében:!
Hol lesz a menny.!
Milyen lesz a menny.!
Hol lesz a menny központja.!
Mivel foglalkoznak majd ott az emberek.!
Milyenek lesznek az ott élő emberek.!
Hol élnek majd a megváltottak.!
Milyen lesz a mennyei főváros.
Nézzük most meg Isten mesterkulcsát, a Bibliát, és
fedezzük fel azt a valóságos jövőt, amit Isten követői
számára elkészített.

18

A Biblia utolsó könyvében, a Jelenések Könyvében,
maga Isten mutatta meg Jánosnak a jövőt.!
János így írta le a látottakat:
19

(Idézet: Jelenések 21:1, 2)!
“Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az
első föld elmúlt vala;
20

és a tenger többé nem vala.

21
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És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a
mely az Istentől szálla alá a mennyből,

22

elkészítve, mint egy férje számára felékesített
menyasszony.”!
Jelenések 21:1, 2
23

Kevés esemény fejez ki olyan boldogságot és szépséget,
mint az esküvő napjára felkészített menyasszony.

24

Ezt a mennyei otthont nem csupán János látta. Isten
különböző időkben élő prófétái ugyanúgy tudtak róla.!
Figyeljünk csak:
25

(Idézet: ApCsel 3:20, 21)!
“És elküldje a Jézus Krisztust, a ki néktek előre
hirdettetett.”
26

Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig,
míglen újjá teremtetnek mindenek,

27

a mikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának
szája által eleitől fogva.”!
ApCsel 3:20, 21
28
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29

MIT FOG ISTEN HELYREÁLLÍTANI?!
Isten mindazt helyre fogja állítani, amit Ádám és Éva
elveszített.!
A föld dicsőséges, tökéletes és gyönyörűszép formában
került ki a Teremtő kezéből.
Maga a Teremtő tervezte meg és alakította ki Ádám és
Éva otthonát, az Édenkertet. Isten hatalmat adott nekik a
Föld felett.

30
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31

Tökéletes egészségben voltak. Szeretetben,
boldogságban, örömben, és az Istennel való közvetlen
kapcsolatban volt részük. !
Minden békességet és összhangot sugallt.!
Soha nem betegedtek vagy haltak volna meg, ha
engedelmeskednek Isten rendeléseinek.
Isten így rendelkezett: “Ne egyetek az éden tiltott
fájának gyümölcséről, mert meghaltok.”

32

Ők azonban máshogy döntöttek.!
Inkább hallgattak a gonosz, csaló és lázadó angyalra,
Sátánra, mint a szerető és gondoskodó Istenre.
33

34

A bűneset után életükben először éreztek bűntudatot,
szégyent és félelmet.!
A Föld legtragikusabb napja volt ez.!
Engedetlenségük miatt mindent elveszítettek: az
édenkertet, a föld feletti uralmat, és az élet fájához való
bejárásukat.!
Mivel nem ehettek többet az élet fájáról, egyszer meg
kellett halniuk.

5
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35

Nem volt örök életük többé.!
Boldogságuk, szeretetük és a Teremtővel való
kapcsolatuk megváltozott.!
A tökéletes Földet megrontotta a bűn átka.!
A Föld a fájdalom, szenvedés, betegség és halál
színhelyévé vált.!
Ádám és Éva uralkodóból szolgává változott.
(Idézet: Róma 6:16)!
Pál így szól: “Avagy nem tudjátok, hogy a kinek oda
szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre,

36

37

annak vagytok szolgái, a kinek engedelmeskedtek?”
(Róma 6:16)!
A szerető és gondoskodó Isten azonban nem hagyta őket
magukra.!
A kígyó becsapta Ádámot és Évát.!
Isten annyira szerette őket, hogy nem hagyhatta
tévelygő gyermekeit reménység nélkül.
A kert kapujában Isten megígérte Ádámnak és Évának,
hogy egy napon Fia, aki asszonytól születik, eljön a
Földre és meghal értük, hogy újra visszakerüljenek
Isten családjába és örök életük lehessen.

38

(Idézet: 1 Mózes 3:15)!
“És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony
között, a te magod között, és az ő magva között:
39

az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát
mardosod.” 1Mózes 3:15.

40

A nemzedékek múlásával és az emberek
megsokasodásával a bűn is elhatalmasodott a földön.!
Az emberiség majdnem elfelejtette Istent és ígéretét.
41
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(Idézet: 1 Mózes 6:5)!
Az emberek erkölcstelenné váltak és “látá az Úr, hogy
megsokasult az ember gonoszsága a földön,
42

és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen
csak gonosz.”!
1Mózes 6:5
43

45

Isten kihívta Ábrahámot és családját a bálványimádó és
romlott Ur városából, hogy elkülönítsen magának egy
szent népet a földön.!
Ha Ábrahám családja a városban marad, bizonyára ők is
gonosszá válnak.
(Idézet: 1 Mózes 12:1, 2)!
Az Úr így szólt Ábrahámhoz: “...Eredj ki a te földedből,
és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a
földre, a melyet én mutatok néked.

46

És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és
felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.”!
1Mózes 12:1, 2
47

Ábrahám készséggel hagyta el kényelmes káldeusi
otthonát. Nem tudta, hová megy, de hitt abban, hogy
Isten valami jót tartogat számára.
48

7

25 – Nagyszerű kilátások

44

Végül szükségessé vált, hogy Isten özönvíz által
pusztítsa el a gonoszságot, hogy fenntarthassa az életet a
földön.!
Csupán nyolc ember élte túl!!
Az özönvíz után az emberek hamarosan ismét romlottá
váltak.
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(Idézet: Zsidók 11:9, 10)!
“Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben,

49

sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon
ígéretnek örökös társaival.”

50

Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek
építője és alkotója az Isten.” Zsidók 11:9, 10!
Isten megígérte, hogy mindazt megadja Ábrahámnak és
gyermekeinek, amit Ádám és Éva elveszített.
51

A próféták minden időben hitték és várták, hogy Isten
helyreállítja a földet.!
A Biblia Hit Csarnokában találunk néhányat közülük.
52

53

Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Ábrahám, Énók, Noé,
Ábel, Izsák, Ráháb, Dávid és Sámuel csak néhány azok
közül a hithősök közül, akik hittek Isten ígéretében és
abban, hogy helyreállítja mindazt, amit Ádám és Éva
elveszített.!
Figyeljük meg, mit mond a Biblia ezekről a hősökről:
(Idézet: Zsidók 11:13, 16)!
“Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az
ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve
azokat ....

54

Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei
után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek
neveztessék,
55
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mert készített nékik várost.” Zsidók 11: 13, 16

56

Ésaiás, a legnagyobb messiás-jövendölő próféta
izgalmas képekben írja le az Isten által számunkra
készített helyreállítást.!
Nézzünk meg ezek közül néhányat:
57

(Idézet: Ésaiás 65:17)!
“Mert ímé, új egeket és új földet teremtek,

és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem
jutnak.”!
Ésaiás 65:17.
59

(Idézet: Ésaiás 60: 18)!
És ismét: “Nem hallatik többé erőszaktétel földeden,
pusztítás és romlás határaidban,
60

és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a
dicsőséget.”!
Ésaiás 60:18.
61
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62

(Videó: 18 mp) Gondoljuk meg! Ott nem lesz erőszak,
csak béke és egyetértés.!
Rágondolni is csodálatos!!
Nem lesz szükség fegyverekre önmagunk védelme
érdekében.!
Nem lesz nemi erőszak és lopás.!
Úgy sétálhatunk majd végig az arany utcákon, hogy
közben nem kell félnünk attól, hogy megtámadnak és
kirabolnak bennünket.!
A próféta azonban ennél is többet mond.!
Figyeljük:
(Idézet: Ésaiás 11:6)!
“És lakozik a farkas a báránynyal, és a párducz a
kecskefiúval fekszik...

63

és egy kis gyermek őrzi azokat.” Ésaiás 11:6

64

Most figyeljük meg, mit mond a Biblia a végül majd
eredeti szépségét visszanyerő Földről:

65

66

67
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(Idézet: Ésaiás 33:24)!
“És nem mondja a lakos: beteg vagyok!”!
Ésaiás 33:24.!
Nincs szívinfarktus, rák és allergia – csupán tökéletes
egészség mindörökre!!
Ez elég jó hír, gondolom!
(Idézet: Ésaiás 35:5)!
“Akkor a vakok szemei megnyílnak.” Ésaiás 35:5.!
Nem kétséges, hogy a megnyílt szemű világtalanok
először Jézus arcát kívánják majd meglátni.!
Milyen dicső lesz az a nap a vakok számára!
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(Idézet: Ésaiás 35:5, 6)!
“.... a süketek fülei megnyittatnak” Ésaiás 35:5.

68

“Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta.” Ésaiás 35:6.!
Nem lesz több tolószék és járóbot.!
Mindenki tökéletes egészségnek örvend!
69
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70

(Idézet: Ésaiás 35:6)!
“...ujjong a néma.” Ésaiás 35:6!
Az ott élők nem csak járni, de énekelni is fognak.!
Micsoda boldogság!!
De vannak ennél még jobb hírek is!
(Idézet: Ésaiás 35:1)!
“Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és
virul mint őszike.” Ésaiás 35:1!
Milyen csodálatos hely lesz az új föld!

71

(Idézet: Ésaiás 65: 21, 22)!
“Házakat építenek és bennük lakoznak, és szőlőket
plántálnak és eszik azok gyümölcsét.
72

Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy
plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt,

73

mert mint a fáké, oly [vers 20. rész 61,3.] hosszú lesz
népem élete, és kezeik munkáját elhasználják
választottaim.”!
Ésaiás 65:21, 22
74
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Ezek szerint a menny valóságos hely lesz, valóságos
munkát végző valóságos emberekkel.!
Mindenkinek saját neve lesz, és az emberek ismerni
fogják egymást.
75

(Idézet: Ésaiás 66:22, 23)!
“Mert mint az új egek [rész 65,17.] és az új föld, a
melyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr,
76

azonképen megáll a ti magvatok és nevetek.” Ésaiás
66:22.

77

“És lesz, hogy hónapról-hónapra és szombatrólszombatra

78

eljő minden test engem imádni, szól az Úr.”!
Ésaiás 66:23.!
Isten és népe számára az új föld a boldogság és öröm
helye lesz .
79

(Idézet: Ésaiás 35:10)!
“Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között
Sionba jönnek;
80

és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és
eltűnik fájdalom és sóhaj.” Ésaiás 35:10.!
Érdekesen hangzik, ugye?
81

Micsoda örömteli alkalom lesz amikor az üdvözültek
szombatonként elmennek a Szent Városba Istent
dicsőíteni, énekelni, és együtt eltölteni az időt!
82
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83

84

(Videó: 7 mp) A Biblia leírása a mennyről egyértelmű és
tiszta.!
Isten új eget és új földet fog teremteni. !
A szent város, az új Jeruzsálem, alá fog szállni a Földre a
mennyből.!
A fellázadt és bűnbeesett bolygó lesz az egész
világegyetem központja. !
Talán meglepő, de ez a Föld lesz majd az üdvözültek
jövőbeni otthona. Jézus így mondta.
(Idézet: Máté 5:5)!
“Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a
földet.” Máté 5:5.!
Isten vissza fogja állítani a földet az eredeti állapotába.
Az új föld ismét tökéletes és dicsőséges lesz.
Talán még emlékeznek azokra a csodás ígéretekre,
amelyeket Jézus mennybemenetele előtt adott a
tanítványainak és mindenkori követőinek.

86

(Idézet: János 14:1-3)!
“Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben,
és higyjetek én bennem.
87

Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig
nem volna, megmondtam volna néktek...

88
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85

Jézus azt mondta, hogy mindannyiunk számára helyet
készít.!
Ésaiás azt mondja, hogy mi magunk is házakat építünk
majd.!
Talán mindnyájunknak lesz egy saját magunk által
épített vidéki otthonunk, szombatonként pedig a szent
városba jőve az ottani hajlékunkat használhatjuk.
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És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét
eljövök és magamhoz veszlek titeket;

89

hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.”!
János 14:1-3

90

91

92

(Idézet: Máté 6:10)!
Jézus minta-imája így hangzott: “Jőjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a
földön is.”!
Máté 6:10!
Jézus azt kéri, hogy imádkozzunk a Föld
helyreállításáért.
Most tekintsük meg közelebbről azt a csodálatos várost,
melyet János látomásban látott Pátmosz szigetén. !
Úgy látszik, hogy a próféta nehezen talált szavakat a
szent város fenségének leírására.!
A Biblia azt mondja, hogy
(Idézet: 1 Korinthus 2:9)!
“...A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek
szíve meg se gondolt,

93

a miket Isten készített az őt szeretőknek.”!
1Korinthus 2:9!
Itt álljunk meg egy percre.!
A legtöbb ember nem olvassa el a következő verset:
94

(Idézet 1 Korinthus 2:10)!
“Azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által...”

95
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Isten tehát a Szentlélek által feltárta ezeket a
prófétáknak, akik pedig leírták nekünk.!
És Isten bizonyára nem mondott el mindent!
96

97

Így volt ez János, Ésaiás és minden más próféta esetében
is. !
Mindez igaz – jóllehet még a felét sem mondták el.!
Amikor János részletesen bemutatja a Szent Várost, első
hallásra mindez túlságosan mesésnek tűnik.!
Isten Igéje azonban nem tévedhet. !
Lássuk hát, mit látott János.

98

(Idézet: Jelenések 21:1-3, 11, 17, 21)!
“Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az
első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.”
Jelenések 21:1
99

“És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a
mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint
egy férje számára felékesített menyasszony.” Jelenések
21:2
100

“És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az
égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van,

101

és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az
Isten lesz velök, az ő Istenök.” Jelenések 21:3

102
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(Videó: 11 mp) János új eget és új földet látott, tenger
nélkül. !
Azután látta a Szent Várost leereszkedni a mennyből.!
Ezután beszámol nekünk a városról.
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“...és annak világossága hasonló vala a legdrágább
kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz;” Jelenések
21:11
103

“És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre (66
méter)....” (17. vers)

104

“A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes
kapu egy-egy gyöngyből vala. (21. vers)

105

(Idézet: Jelenések 21:12, 21, 23)!
“És nagy és magas kőfala vala..., és felírott nevek, a
melyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei.” (12. vers)
106

“...A város utczája tiszta arany, olyan mint az átlátszó
üveg.” (21. vers)

107

“És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra,
hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége
megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.” (23.
vers)
108

(Idézet: Jelenések 22:1,2, 5)!
“És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a
mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a
Báránynak királyiszékéből jővén ki.”
109

“...a folyóvízen innen és túl életnek fája [rész 2,7. 1
Móz. 2,9.] vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala,
minden hónapban meghozván gyümölcsét...”
110
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“És ott éjszaka nem lesz...” Jel. 22:5.!
Isten és a Bárány trónja a menny központjában, az Új
Jeruzsálemben lesz.
111

112

(Idézet: Jelenések 22:3)!
“És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a
Báránynak királyiszéke benne lesz...” Jel. 22:3!
Az egyik legcsodálatosabb ajándék pedig a Jelenések
21:4-ben található:

113

sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé,
mert az elsők elmúltak.” Jel. 21:4.!
Talán kíváncsiak arra, hogy mekkora a Szent Város.
114

(Idézet: Jelenések 21:16)!
János pontosan meghatározza a város kiterjedését:!
“És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi,
mint a szélessége.
115

És megméré (mármint az angyal) a várost a vesszővel
tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és
szélessége és magassága egyenlő.”!
Jelenések 21:16
116

117

(1 futam = 200 m, így 12000 futam = kb. 2400 km)!
Az ősi városokat a külső fal kerülethosszával
méretezték. Ennek megfelelően a város minden oldala
körülbelül 600 km hosszú.!
Talán felmerül bennünk a kérdés, hogy elég lesz-e ennyi
hely az üdvözültek számára.
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(Idézet: Jelenések 21:4)!
“És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a
halál nem lesz többé;
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Tokióban mintegy 35 millió ember él.

118

New York vonzáskörzete több mint 20 millió embernek
ad otthont.

119

Szöulban és Mexikóban majdnem 20 millió ember él.

120

121

Egy matematikus kiszámolta, hogy az Új Jeruzsálem
körülbelül 2 milliárd embernek adhat otthont.!
Azaz mindazok számára van hely, akik szeretnének ott
lenni. !
Mivel töltjük majd az időt ezen a csodálatos helyen?
(Videó: 15 mp) Semmi erőszak, betegség és éhség nem
lesz többé – csak örök béke és egyetértés!!
Nem fogunk tétlenkedni a mennyben: megépítjük
álmaink otthonát és kertet gondozunk.

122

Jézus, a Teremtő ott lesz velünk, hogy megmutassa
nekünk a teremtés titkait.!
Mindig tanulunk majd valami újat.!
Bármikor utazhatunk.
123

124
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Lesz időnk együtt lenni a barátainkkal és
szeretteinkkel.!
Minden szombaton dicsőítjük majd Istent, együtt
énekelünk az angyalokkal és Jézussal. Ezek különleges
alkalmak lesznek, amiket az Úrral fogunk eltölteni.!
Felmerülhet bennünk a kérdés: Honnan tudhatjuk
biztosra, hogy ott leszünk? A válasz egyszerű. A Biblia
ezt mondja:
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(Idézet: Galátzia 3:29)!
“Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva
vagytok, és ígéret szerint örökösök.”!
Galátzia 3:29
125

Más szóval, ha elfogadjuk Jézust mint Megváltónkat,
akkor az Ábrahámnak adott ígéret ránk is vonatkozik.!
A Biblia tanulmányozásakor érdekes megfigyelni,
126

127

A Biblia utolsó három fejezete áttekintést nyújt arról,
hogyan fogja Isten helyreállítani azt, amit Ádám és Éva
elveszített. Csodálatos jövőkép rejlik ebben számunkra.
128

129

Néhány éve egy juhokat szállító hajó eltévedt a ködben
az északi Jeges-tengeren. Három napig a hajó céltalanul
ingott ide-oda. !
Valamilyen oknál fogva a juhok nem fogadták el az
állott szénát. A hajó széléhez mentek és bégetni
kezdtek, a kapitány és a személyzet legnagyobb
megdöbbenésére. Nem értették, miért viselkednek így a
juhok.!
A köd hamarosan feloszlott és a hajó csupán néhány
száz méterre volt a skót partoktól.!
A juhok megérezték a frissen vágott széna illatát a
csodaszép skót mezőkön, és ezért utasították vissza a
többnapos, állott szénát.
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az első három fejezet beszámol arról, hogyan teremtette
Isten a Földet és Ádám és Éva édenkerti otthonát.!
Ádám és Éva azonban elvesztette az édent.
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(Videó: 7 mp) Amikor megérezzük a menny előízét,
értékrendünk átalakul. Az örökkévalóság ízét
megérezve minden a megfelelő helyére kerül. Más
hazára vágyunk. Szeretnénk már az örökkévalóság
partjához érni. Vágyakoznak-e a mennyre? Szeretnéneke már ott lenni?!
Vágyakoznak-e arra, hogy örök dicsőségben éljenek
együtt Krisztussal?
(Idézet: Jelenések 22:17)!
Isten így hívja önöket: “A Lélek és a menyasszony ezt
mondják: Jövel!” Jelenések 22:17.

131

Ne hagyjuk ki a lehetőséget!!
Isten csodaszép jövőjének a részesei lehetünk.!
Hívjuk be Jézust a szívünkbe, hogy egykor a mennyben
lehessen otthonunk!
132
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