Mit jelent ez rám
nézve a gyakorlatban?
Teljesen mindegy mily szörnyűek és a hatalmasak
voltak a bűneim eddigi életemben, Istennek az
Ő szeretetéből fakadó megbocsátása nagyobb
azoknál! Amennyiben Jézus Krisztus, Úr mindenek
felett, még a halál felett is győzelmet aratott, akkor
Ő nem adhatna az én életemnek is értelmet, egy célt
és reménységet? Ne tudná akkor az én bűneimet
is megbocsátani, nekem segíteni, hogy új életet
kezdhessek?
Mindenki, aki Istent keresi, megtalálja Őt, ígéri meg
nekünk: „Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes
szívvel folyamodtok hozzám” (Jeremiás 29,13).
Mindenki, aki megbocsátást szeretne kapni a
bűneire, megkapja azt: „Ha megvalljuk bűneinket,
hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít
minket minden gonoszságtól.” (1 János 1,9).
A mi bűneink elválasztanak bennünket Istentől és az
Ő békességétől! Mindenki, aki Istent elé tárja bűneit,
az békességet nyer Istentől-valódi békességet és
nem pszichológiai öncsalást! „Békességet hagyok
nektek: az én békességemet adom nektek; de
nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja.”
(János 14,27).

A mi lelkünk örök!
A mennyben mindenesetre csak önkéntesek vannak.
A menny bűn-, betegség-, szenvedés-, könny- és
halálmentes hely: „Ès letöröl minden könnyet a
szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász,
sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert
az elsők elmúltak” (Jelenések 21,4).
Ha Isten minden embert, úgy amint vannak beengedné
a mennybe, akkor az hamarosan épp olyan szörnyen
nézne ki, mint itt aföldön. De Isten szent, Ő ott nem
tűri meg a bűnt! Sok ember próbálja meg maga
megváltoztatni saját életét. Tudatos magatartással és
önuralommal gyötrik magukat, és mégsem lesznek
jobbak, az az elég jók. Egyes egyedül Jézus Krisztus
elfogadása, személyes Urának és Megmentőjének,
csak ez változtathatja meg a természetüket.

Ez egy teljes mértékű újrakezdés. Ezáltal kapunk
bűneinkre megbocsátá*st és leszünk új lényekké, akik
gyűlölik a bűnt. Isten gyermekévé lesz az ember és
lakhelyéül örökölheti a mennyek országát. Ha mi viszont
a bűneinkre való bocsánatot nem fogadjuk el Jézus
Krisztusban, akkor halálunk után örökre elválasztva
maradunk Istentől.Örökre a szenvedések helye lesz a
miénk, amit a Biblia pokolnak nevez:
„Gyötrődésük füstje száll felfelé örökkön-örökké,
és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak,
akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik
magukra veszik az ő nevének bélyegét”
(Jelenések 14,11).
Jézus Krisztus a te Megváltód akar lenni és lehet
is. Ő a te életed jobban ismeri mint te magad! Egy
szabadon fogalmazott imádságban -valahogy így- oda
is fordulhatsz Ő hozzá:
Úr Jézus Krisztus , ma rájöttem, hogy az
életemet a bűnök választják el Tőled. Az én
jó cselekedeteim és igyekezetem, valamint a
vallásos utaim nem hozzák meg a Veled való
békességet és a bűneimtől való szabadulást.
Mivel Te szeretsz engem, értem meghaltál
a kereszten és az én bűneimet is Magadra
vetted, hogy megfizess érte is. Ezért arra kérlek,
bocsásd meg az és összes bűnömet. Én most
elfogadlak az én Uramnak és Megmentőmnek
Téged. Köszönöm a megmentésedet és azt, hogy
most már a Te gyermeked lehetek és én is helyet
kaphatok a mennyben! Ámen.

Miként élhetek mostantól tovább?
● Köszönöm Istenem a Te megmentésedet, mely örök.
Semmi és senki sem választhat el Téged most Istentől!
„Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet
azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak,”
(Róma 8,1).
„Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha,
mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből”
(János 10,28).

● Olvasd a Bibliát, az Isten nekünk szóló levele. Benne
felismerheted, milyen Isten és nekünk miként kell élnünk:
„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra,
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való
nevelésre;” (2 Timótheus 3,16).
●
Keresd a közösséget más biblia-centrikus
keresztyénekkel. Isten segítsen téged, hogy megtaláld a
jó keresztyén közösséget.
● Istennek mindent elmondhatsz imádságban. Ő eleven
közösségre vágyik veled:
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom:
örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden
ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok,
hanem imádságban és könyörgésben mindenkor
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és
Isten békessége, mely minden értelmet meghalad,
meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a
Krisztus Jézusban” (Filippiekhez 4,4-7).
És éppen ezt élhettem át én is. Nem szektához tartozom,
hanem a Biblia alapján mutatom meg, miként jut az
ember békességre Istennel és hogyan jut örök életre a
mennybe! A legjobb ha ezt te olvasod el a Bibliában.
Amennyiben kérdéseid vannak, kelkigondozásra van
szükséged, írj az alábbi címre. Figyelmedbe ajánljuk
kiadványainkat, melyek segítenek a Szentírás mélyebb
megismerésében, valamint a bibliai próféciákról
szóló havonta megjelenő két folyóiratunkat az «Éjféli
Kiáltás»-t és a «Hírek Izraelből»-t.
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ungarisch

Hogyan lesz

békességem
Istennel?
Mi folyik tulajdonképpen ezen a bolygón?
Gyűlölet, háborúk, gyilkosságok, házasságtörések,
hazugságok, korrupció, kétségbeesés…mind, mind
napirenden vannak.
Egyáltalán nem gondolkodunk már ezen el, annyira
hozzájuk szoktunk.
Állapotunkra magyarázattal
könyve, a Biblia szolgál.

Isten

információs

Valódi a Biblia egyáltalán? A Bibliában az az
egyedülálló, hogy számos esemény leírásra került,
amelyek majd csak a jövőben fognak megtörténni.
Közülük már sok lejátszódott a világban, mint például
a zsidók visszatérése Izrael földjére, Izrael 1948-as
államalapítása, valamint a népek egyre növekvő
gyűlölete eziránt a nép iránt. A legjelentősebb
világbirodalmaknak a története, egészen a mi
korunkban lejátszódó eseményekig a Bibliában már
több mint 2500 éve bejelentésre került.
Lehetséges volna, hogy mindezek véletlenül történtek
meg? Mert ha nem, akkor arra a végkövetkeztetésre
kell hogy jussunk, hogy a Biblia igaz és valódi. Akkor
viszont van egy megbízható forrásunk is, amely meg
tudja válaszolni ennek a világnak a szenvedésről és
a halálról, valamint az élet értelméről feltett kérdést.

Kezdetben…
A Biblia beszámol nekünk arról, hogy Isten eredetileg
mindent jónak teremtett meg: a mennyet, a földet,
a növényeket, az állatokat és minket, embereket.
Az ember az Istennel személyes közösségben
élt, tökéletes életkörülmények között. Isten az
első emberpárnak, Ádámnak és Évának minden
szabadságot megadott, de egyetlen tilalommal: „De
a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert
ha eszel róla, meg kell halnod” (1 Mózes 2,17). Ők
ezt a tilalmat hágták át, amiáltal a bűn bejött a világba
és ezzel együtt a halál is. Ádám és Éva utódai,
tehát minden ember automatikus módon öröklik ezt
a bűnt, mindannyian bűnösökként születünk meg.
Ennek végzetes kihatása van az ember és Isten
közötti további közösségre. Isten szent, Őneki nem
lehet közössége a bűnnel. Így hát minden ember
természeténél fogva Istentől való elválasztottságban
leledzik és arra hivatott, hogy egyszer meghaljon.

Mi tulajdonképpen a bűn?
Sok sorstársunk tartja személy szerint önmagát
jó, segítőkész és őszinte embernek és a bűn szó
hallatán közlekedési szabálysértőkre vagy bűnözőkre
gondolnak. Ám Istennek másak a mércéi. Ő a mi
szívünkbe lát.
Bűn mindaz, ami nem éri el Isten tökéletességét:
„Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten
dicsőségének” (Róma 3,23).
Bűn mindaz, amit megteszünk, habár tudjuk, hogy
az nincs rendben: „Minden gonoszság bűn, de van
nem halálos bűn is” (1 János 5,17).
Bűn az is, amit mi elmulasztunk, ámbár tudjuk, hogy
meg kellett volna tennünk: „Aki tehát tudna jót
tenni, de nem teszi: bűne az annak” (Jakab 4,17).
Láthatjuk tehát, Isten a mi saját önbecsülésünk álarca
mögé lát. Nemcsak gondolataink, szavaink és tetteink
bűnösek, hanem teljes bensőnket a bűn hatja át. Ezért
erőnk sincsen, hogy e dologról megszabaduljunk.

Vallások?
Vallások?
Isten az örökkévalóságot és azt, hogy keressük Őt a
mi szívünkbe helyezte. Sajnos sok ember vallásos.
Ez azt jelenti, hogy ők megpróbálják saját tetteik és
elképzeléseik szerint megnyugtatni a lelkiismeretüket
és ezzel kiérdemelni az örök életet. A vallások
különböző utak, amelyeken haladva az emberek
megkísérlik saját tetteik által tisztázni magukat Isten
előtt. Keresztelés, bérmálkozás és konfirmáció,
önsanyargatás, a „szentek” tisztelete, egyházhoz való
odatartozás, talizmánok, áldozatok, meditációk…,
oldalakon keresztül lehetne folytatni e listát. Sokan
gondolják úgy, hogy különböző utak vannak, mindenütt
van bizonyos igazság. De egy közmondás is megadja
erre a választ: „A féligazság egy teljes hazugság.” Ez
azt jelenti, hogy egyetlen vallás sem képes minket
megbékíteni Istennel.

Hol egy igaz út?
Megállapíthatjuk tehát, hogy saját tetteink és
igyekezetünk által nem lehetünk igazak Isten előtt.
Minden vallásos út az önigazolásra zsákutcában
végződik. A világvallások összes istene sem képes
bűneinket eltörölni! Csak egyetlen Isten van, aki maga
lett emberré és eljött erre a földre, hogy meghaljon az
emberek bűneiért és ezáltal helyreállítsa az Isten és az
emberek közötti viszonyt-Jézus Krisztus: „És nincsen
üdvösség senki másban, mert nem is adatott
az embereknek az ég alatt más név, amely által
üdvözülhetnénk” (Apostolok Cselekedetei 4,12).
János evangéliumában található ez a vers, amely a mi
életünket megváltoztathatja:

hogy aki

► a lehető legnagyobb számban

hisz őbenne,

		

el ne vesszen,
►a legnagyobb megmentés

		

hanem örök élete legyen.
►a legnagyobb ígéret.

		

► a legnagyobb feltétel

(János 3,16).

Kicsoda Jézus Krisztus?
Az egész Biblia Jézus Krisztus személyéről beszél
nekünk. Az Ószövetségben a bűnbe esett embernek egy
Megmentő lett megígérve, aki elhordozza a mi bűneinket
és békességet fog hozni:
„Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink
miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk
békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk
meg.” (Ézsaiás 53,5).
Ez egy előrejelzés, mely megmutatja, hogy Jézus Krisztus
a megígért Megváltó, aki a bűneinkért halt meg, jóllehet
maga bűntelen volt.
Próféciák egész láncolata hirdeti Jézusnak emberként
való eljövetelét. Megszületése előtt 700 évvel írta Ézsaiás
próféta meg, hogy Jézust egy szűz fogja világra hozni:
„Ezért maga az ÚR fog nektek jelt adni: Íme egy fiatal
nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak
nevezik el” (Ézsaiás 7,14).
Mikeás próféta a születésének helyét is megadta:
„Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda
nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki
uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a
hajdankorba, a távoli múltba” (Mikeás 5,1).

Mert úgy szerette Isten a világot,
			
► a legnagyobb irgalom

Jézus Krisztus Isten: „…az ő Fiában, Jézus Krisztusban.
Ő az igaz Isten és az örök élet” (1 János 5,20).

hogy egyszülött Fiát adta,
			► a legnagyobb ár

Jézus Krisztus tettein keresztül, amelyeket csak Isten
képes megcselekedni, bizonyította, hogy Ő a mindenható
Isten. Ő képes:

●
●
●
●

Halottakat feltámasztani
bármilyen betegséget meggyógyítani
kenyeret szaporítani(teremtő módon cselekedni)
a természet erejének parancsolni
(vihar elcsendesítése)
● bűnöket megbocsátani…
Emberként Jézus Krisztus egy egészen normális
életet élt, érzékelte az éhséget, a szomjúságot, a
fáradságot és a szomorúságot. De minden más
emberrel ellentétben bűntelen maradt.

Mit tett Jézus Krisztus értünk?
Isten törvénye szerint a bűnt meg kell büntetni,
azokért bűnhődni kell: „Mert a bűn zsoldja a halál”
(Róma 6,23).
De Isten annyira szeret bennünket, hogy Ő nem
akarja, hogy mi meghaljunk és örökké elválasztottak
legyünk Őtőle: „Aki azt akarja, hogy minden
ember üdvözüljön, és eljusson az igazság
megismerésére” (1 Timótheus 2,4).
Ezért választotta saját magát ki áldozatul, aki
helyettünk halt meg-ez Jézus Krisztus volt! Számunkra
ez megfoghatatlan. De csak is Ő volt képes ekkora
árat fizetni az Ő életével, mert az Ő élete tökéletesen
tiszta és bűntelen volt: „Bűneinket maga vitte
fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a
bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által
gyógyultatok meg” (1 Péter 2,24).

HA LETT VOLNA MÁS MEGOLDÁS BŰNEINKRE,
JÉZUS KRISZTUSNAK NEM KELLETT VOLNA
MEGHALNIA.

Győzelem a halál felett
De Jézus nem maradt a sírban. Ő feltámadt
a halálból. A Biblia több száz szemtanuról is
beszámol, akik láthatták Jézust. A legjelentősebb
római történetírók dokumentálják Jézus Krisztus
feltámadását. Ezután Ő felment az Atyához a
mennybe. Ő él! Jézus győzedelmeskedett a halál
felett: „Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te
fullánkod?” (1 Korinthus 15,55).

