Felfedezni az életet
Alapfokon a hitről
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1. Nyomozás a kezdetek után
Az élet Istennél kezdődött

Gyakran ismételt ez a kérdés: Létezik Isten?
Szeretnénk rá választ kapni – nemde? Ha Isten nem létezik, akkor fölösleges keresni
Őt. A Bibliában ezt olvassuk: mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és
megjutalmazza azokat, akik őt keresik. (Zsid. 11,6) Habár lehetetlen Isten létezését
tudományos matematikai értelemben bizonyítani, mégis sok tény mellette szól.

A világegyetem
Ha a véletlen eredményének tartjuk, az sok egyéb
kérdést vet fel, de egyet sem válaszol meg. Ugyanígy
van ez az ősrobbanás elméletével is. Honnan ered az
első anyag? Az ősrobbanás sem keletkezhetett a
semmiből. Az evolúció elmélete széles körben elterjedt,
de ezt sem tudják jobban bizonyítani: Hogyan alakulhat
ki a semmiből egy hihetetlenül komplikált életforma a
Földön? Emiatt nevezzük ezeket csak elméleteknek.

A Bibliában érthető magyarázat található
Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. (1. Mózes 1,1) A világunk nem „mindig
létező“ részecskék szerencsés összetalálkozásának terméke, hanem felismerhetjük,
hogy a teremtés mögött egy nagy Intelligenciának kell lennie. Hit által értjük meg, hogy
a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
(Zsid. 11,3) A teremtés kezdete és vége Istenben van. Mert ő szólt és meglett, ő
parancsolt és előállott. (Zsoltárok 33,9)

A természet és a természeti törvények csodálatraméltó rendje
A világmindenség hatalmas kiterjedésétől kezdve egészen a mikroszkopikus méretű
élőlényekig mindennek megvan a maga rendje. Rend azonban nem keletkezik magától,
és a természeti törvények is egy törvényadóra engednek következtetni. Az Isten, aki a
világot teremtette és mindazt, ami abban van, mivel ő mennynek és földnek ura,
kézzel csinált templomokban nem lakik. (Apostolok cselekedetei 17,24)
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A Teremtőre utaló legbiztosabb utalás maga az ember
Ekkor megformálta az ÚR Isten az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte
az orrába. Így lett az ember élő lélekké. (1. Mózes 2,7) Az állatokkal ellentétben az
ember rendelkezik valamivel, amit „személyiségnek“ nevezünk. Az ember tud
gondolkodni, érezni és akarni. Van lelkiismerete, értelmes döntéseket tud hozni és meg
tudja különböztetni a jót a rossztól. Képes szeretni és indulatba jönni. Mindenekelőtt
pedig van benne egy mély vágyakozás Isten után. Honnan vannak az embernek ezen
tulajdonságai? Ezek nem alakulhattak ki az evolúció vagy véletlenek láncolata által. Az
ember nem véletlen eredménye. Dávid király, aki sok zsoltárt (éneket) írt a Bibliában,
ekképpen fejezi ezt ki: Magasztallak, hogy oly megrendítően csodálatos lettem.
Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt lelkem. (Zsoltárok 139,14)

2. Min alapszik a tudásunk?

Isten a Bibliában jelenti ki magát

Megbízható kijelentésekre van szükségünk Istenről
Egy Jób nevű férfit, akiről egy egész bibliai könyv is szól, megkérdeztek egyszer:
Elérheted-e Isten mélységét, vagy eljuthatsz-e a Mindenható tökéletességére? (Jób
11,7) Mit válaszolhatott erre? Mi nem ismerjük fel Istent, emiatt szükségünk van rá, hogy
Ő kijelentse magát nekünk.

Isten megmutatkozik pl. a természetben
Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.
(Zsoltárok 19,2) Csupán a világmindenség nagysága és rendje, sokszínűsége és
szépsége is sok mindent felfed Istenből, aki teremtette. Földünk megteremtésében Isten
megmutatta nekünk hatalmát, felfoghatatlan bölcsességét és kimagasló kreativitását.
Mert ami benne láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ
teremtésétől fogva alkotásaiból megérthető és meglátható. Nincs tehát mentség
számukra. (Róm. 1,20)

Isten beszél az emberekhez
A kommunikáció a szavakon keresztül élő. Néhányakkal Isten is megosztotta így magát.
Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől
indíttatva szólottak az Istennek szent emberei. (2. Péter 1,21) Egyetlen más irodalmi
műben sem találunk ennyi egyértelmű, részletes előrejelzést, amik később ugyanúgy be
is teljesedtek.
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Gondoljunk Jézus Krisztus születési helyére vagy keresztre feszítésének részleteire.
Ezek sem lehetnek véletlenek. Isten az egész Bibliában egy célt követ. A teljes írás
Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban
való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre
felkészített. (2. Timóteus 3,16)

Egyetlen más könyv sem
rendelkezik ilyen
életmegváltoztató erővel
A Biblia különlegessége az emberek
életére kifejtett hatásával igazolható.
Ugyanazért mi is hálát adunk az
Istennek szüntelenül, hogy ti
befogadván az Istennek általunk
hirdetett beszédét, nem úgy
fogadtátok, mint emberek beszédét,
hanem mint Isten beszédét
(aminthogy valósággal az is), amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek.
(1. Thesszalonika 2,13) Évezredek során emberek milliói személyes tapasztalatuk alapján
győződtek meg arról, hogy: Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az
Úrnak bizonyságtétele biztos, bölccsé teszi az együgyűt. (Zsoltárok 19,8)
Aki tudni akarja, hogy milyen Isten, az a Bibliát olvasva megismerheti Őt. Megtalálhatja
benne és megtudhatja, hogy mit vár el tőlünk.

3. Láthatatlan, mégis felismerhető?
Isten, a Teremtőnk bemutatkozik

Mindenkinek van elképzelése Istenről. Néhányan jóságos nagypapának tekintik, hosszú,
fehér szakállal, aki elnézi a hibákat. Néhányan a nagy, mennyei rendőrnek tartják.
Mások természetfölötti Valakinek gondolják, aki megfoghatatlan. Végeredményben Ő
maga teszi meg a valós kijelentéseket magáról. A következő példák megmutatják, Isten
miket jelentett ki magáról a Bibliában.

Isten felfoghatatlanul nagy
Istenben sok minden van, amit egyáltalán nem érthetünk meg. Aki nagy és
kikutathatatlan dolgokat művel, és csodákat, melyeknek száma sincsen. (Jób 5,9)
Isten túl van a mi hatótávolságunkon. Az emberi értelemmel és gondolkodással nem
lehet ezt a szakadékot áthidalni. Ezen nem kellene meglepődnünk, mert ha Isten dolgait
teljesen fel tudnánk fogni, akkor nem Isten lenne.
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Ő a Mindenható! Nem tudjuk megtalálni őt. Nagy az ő hatalma és ereje, a jogot és
az igazságot mégsem nyomja el. Azért félik őt az emberek, de a kevély bölcsekre
rá se tekint. (Jób 37,23-24)

Isten egy személy
Isten nem egy dolog, erő vagy gondolat.
Ahogyan Ő gondolkodik, érez, kér és
cselekszik, élő személyre utal. De Ő nem
egyszerűen egy „valaki, ott fenn“ vagy a
„kedves Isten“ vagy egy fajta „Superman“.
De az Úr igaz Isten, élő Isten ő, és
örökkévaló király; (Jeremiás 10,10)

Isten örök
Istennek nincs kezdete és vége. A Biblia szavaival kifejezve: Mielőtt hegyek lettek,
mielőtt a föld és a világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké vagy te, Istenem.
(Zsoltárok 90,2) Nem volt és nem is lesz olyan idő, amikor Isten nem létezik. Isten maga
mutatkozik be így: “ Én vagyok az Alfa és az Ómega (a kezdet és a vég)… “ … ezt
mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a Mindenható. (Jelenések
könyve 1,8) És Ő mindörökké ugyanaz marad. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké
ugyanaz. (Zsid. 13,8) Isten amilyen volt, olyan még ma is és ilyen marad mindvégig.

Isten független
Minden élőlény függ másik élőlénytől, a körülményektől és végül Istentől – de Isten
teljesen független a teremtményeitől. Emberi kéz szolgálatára nem szorul, mintha valamire is szüksége lenne, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent.
(Apostolok cselekedetei 17,25)

Isten igazságos
A Biblia azt mondja: Mert bár ítélő Isten az Úr, de boldogok mindazok, akik őt várják. (Ézsaiás 30,18) Isten
azonban nemcsak a teremtőnk és
megtartónk, hanem a bíránk is. Jog és
igazság trónjának alapja. (Zsoltárok
97,2) Ő megjutalmaz és megbüntet
időben és örökkévalóságban teljes és
visszavonhatatlan igazságosságával.
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Isten szent
Kicsoda olyan az istenek közt, mint te, Uram? Kicsoda olyan felséges, mint te,
szentségedben, félelemmel dicsérendő és csodatévő? (2. Mózes 15,11) Isten
szentsége semmivel nem hasonlítható össze. Senki sincs olyan szent, mint az Úr, sőt
rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. (1. Sámuel 2,2)
Ő hibátlan és nincs semmi gyengesége. És ez a szent Isten azt kéri tőlünk, hogy mi is
legyünk szentek. A nekünk szóló hívását az Ő könyve, a Biblia tartalmazza. Szentek
legyetek, mert én szent vagyok. (1. Péter 1,16)

Isten mindentudó
Az Ő tudása teljes. És nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt
mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szeme előtt, akinek számot kell
adnunk. (Zsid. 4,13) Isten mindent tud múltról, jelenről és jövőről; a mi összes
gondolatunkat, szavainkat és tetteinket ismeri. Az Ő bölcsessége teljes és minden
emberi értelmet felülhalad. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen kifürkészhetetlenek az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai! (Róm. 11,33)

Isten mindenható
Íme, én, az Úr, Istene vagyok minden testnek; vajon van-e, ami lehetetlen nekem?
(Jeremiás 32,27) Ez azonban nem azt jelenti, hogy Isten mindent megtesz. Ő pl. nem
hazudik, nem tud hűtlen lenni. Nem tud hibázni, nem tud vétkezni és magát nem
tagadhatja meg. De mindent meg tud tenni, ami az isteni lényével összeegyeztethető.

Isten a szeretet
Bizonyára ez a legszebb és legfontosabb. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen. (János 3,16) A fiában, aki az Atyával egy, odaadta az életét értünk emberekért.
Nincs annál nagyobb dolog, ha valaki a saját életét adja oda a másikért. Ez a
legnyilvánvalóbb jele a szeretetének irántunk és ez nem elméleti, hanem valóságos
tény.
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4. Kik vagyunk?

Az ember csodálatosra teremtetett

Mi, emberek keressük az élet értelmét
Miért vagyunk? Honnan jövünk? Az életünknek van –e célja? Legelőször feltűnhet, hogy
nem csak úgy létezünk és vegetálunk. Sokkal több az ember, mint atomok
csoportosulása valamilyen kedvező rend szerint. A Biblia azt mondja, hogy bölcs és
szent Isten teremtett minket különlegesnek. Megteremtette tehát Isten az embert a
maga képére; Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette: férfiúvá és
asszonnyá teremtette őket. (1. Mózes 1,27) Ha a nappal, holddal és a csillagokkal
hasonlítjuk magunkat össze, nagyságrendekkel apróbbnak tűnhetünk, azonban Isten
egyedülálló és kiemelt szerepet szánt nekünk.

Többek vagyunk, mint magasan fejlett állatok
Abban is észrevehetjük ezt, hogy szabad akaratunk van az életünk alakítására:
Megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik: Szaporodjatok és sokasodjatok,
töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az
ég madarain és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton. (1. Mózes 1,28) Mi lettünk
Isten személyes munkatársai a Földön. Felelősséget bízott ránk az életünk és a többi
élőlény iránt.

Különleges méltóságot kaptunk
Az, hogy Isten képmására lettünk teremtve, nem azt jelenti,
hogy Isten kicsinyített másaként minden tulajdonságával
rendelkezünk, csak csekélyebb mértékben. Sokkal többet
jelent. Azt, hogy Istennel való kapcsolatra és közösségre
vagyunk alkotva. Például imádkozhatunk és Istennel
kapcsolatban élhetünk. A világtörténelem kezdetén
szeretetteljes kapcsolatban álltunk egymással és teljes
harmóniában Istennel.

Annak idején nem létezett identitásválság
Nemcsak mi emberek találtunk kiteljesedést és elégedettséget a világban való
jelenlétünkben, hanem Isten is elégedett volt velünk! Tudhatjuk ezt, hisz a Biblia beszél
róla, hogy az ember megalkotásával befejezett teremtés tökéletes (igen jó) volt. És látta
Isten, hogy minden, amit teremtett, íme, igen jó. És lett este, és lett reggel: hatodik
nap. (1. Mózes 1,31) A Paradicsomban amíg Isten utasításainak engedelmeskedtünk,
boldogan és teljes harmóniában éltünk Vele. Tudtuk, hogy kik vagyunk és miért vagyunk
a világon.
Ma a helyzetünk ehhez képest megváltozott. De miért? Mi történt?
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5. A világtörténelem legnagyobb katasztrófája
Az ember fellázadt Isten ellen

Mi az emberiség legnagyobb katasztrófája?
Az újságok címszavai, a rádió, a TV szüntelen arra emlékeztetnek minket, hogy a
világgal valami nincs rendjén. Könnyű az erőszak, az igazságtalanság, a káosz és a
társadalomi hibák miatt panaszkodni; de mielőtt másokat elítélünk, az igazi okát
keressük meg. A Biblia ezt mondja: Azért ahogyan egy ember által jött be a bűn a
világba, és a bűn által a halál, úgy a halál minden emberre elhatott, mivelhogy
mindenki vétkezett. (Róm. 5,12)

Isten csak egyetlen
korlátozást vezetett be
Elődeink, az első emberek (Ádám és
Éva) nagy szabadságban éltek. És azt
parancsolta az ÚR Isten az
embernek: A kert minden fájáról
bátran egyél. De a jó és a gonosz
tudásának fájáról ne egyél, mert
amely napon eszel róla, bizony
meghalsz. (1. Mózes 2,16-17) Isten így
akarta megvizsgálni, hogy a belénk
ültetett bizalmat visszaigazoljuk –e és a
nekünk adott szabadsághoz méltónak bizonyulunk –e. Az Ördög azonban rávette Évát,
hogy kételkedjen Isten szavában és szembe forduljon Vele. Mivel úgy látta az
asszony, hogy jó volna enni arról a fáról, mert kedves a szemnek, és kívánatos,
mert bölccsé tesz, szakított annak gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő
férjének is, és ő is evett. (1. Mózes 3,6)

Ebben a pillanatban jött be a bűn a világba
A tudatos engedetlenséggel Ádám és Éva elválasztotta magát Istentől. Hirtelen fal
emelkedett Isten és az ember közé. Ahelyett hogy szerették volna, féltek Tőle. Majd
meghallották az ÚR Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt. És
elrejtőzött az ember és a felesége az ÚR Isten elől a kert fái közé. (1. Mózes 3,8)
Ahelyett, hogy biztonságban, elégedetten és boldogan éltek volna, a bűneik miatt
bűntudat és félelem lett rajtuk úrrá.
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A következmény: elszakadás
Isten azt mondta, amint engedetlenek lesznek Neki, megszakad a Vele való kapcsolat.
Így is történt. Ebben a szörnyű pillanatban vált el az ember Istentől és lelkileg halott lett.
Azóta létezik a testi halál mint a bűn következménye. De nemcsak ez a következmény:
Ádám és Éva ettől kezdve továbbörökíti a bűnös lényét mindannyiunkra. Mind a mai
napig: Azért ahogyan egy ember által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál,
úgy a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenki vétkezett. (Róm. 5,12)
Vegye észre a „minden ember„ kifejezést. Ebben mi is benne vagyunk. Mi is bűnösök
vagyunk és halál vár ránk. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk
be, és nincs meg bennünk az igazság. (1. János 1,8) Az életünk is ezt bizonyítja és a
Biblia kijelentései is ezt támasztják alá.

Úgy élünk, ahogy Istennek tetszik?
Ön mindig becsületes, szeretetteljes és önzetlen – tehát teljesen bűntelen? Isten ismeri
erre a kérdésre a választ – és Ön is, ha igazán őszinte. Mindnyájan vétkeztek, és
szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. (Róm. 3,23) Minden ember bűnös – születésétől
fogva, a természetéből adódóan, a saját cselekedetei és döntései alapján – ezek a
tények és következmények Önre is vonatkoznak.

6. Remény nélkül a Földön

Az ember bűnei rabságában él

Gyógyíthatatlanul elveszni
Ha egy betegséget diagnosztizálnak, rögtön megkérdezzük, hogy: „Mennyire komoly?“
Még inkább fel kellene tenni ezt a kérdést „lelki betegség - bűn“ esetében. Szívesen
bevalljuk, hogy „bűnösek“ vagyunk, mert nem is sejtjük ennek igazi jelentését. Ekkor
csupán az emberi természet általános tökéletlenségére gondolunk, vagy a „Mindenki ezt
csinálja!“ mondat mögé bújunk. De ezzel a megnyilatkozással kitérünk az igazi kérdés
elől: Milyen komoly ténylegesen a helyzetünk? A Biblia tájékoztat erről.

10

A Biblia azt mondja, hogy
tetőtől talpig gonoszak
vagyunk
Ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk
semmi jót tenni, de a bűn az emberi
lényünk minden területére behatolt – a
gondolatainkba, az érzéseinkbe, az
akaratunkba, a lelkiismeretünkbe, az
elménkbe, a fantáziánkba.
Csalárdabb a szív mindennél, és
romlott az, ki ismerhetné ki?
(Jeremiás 17,9) Az alapprobléma nem
az, amit egyik vagy másik
szituációban megtettünk és talán
bocsánatot kell kérnünk érte. A probléma az, akik vagyunk. Újra és újra vétkezünk, mert
az emberi természetünk irányít minket. Mert onnan belülről, az ember szívéből
származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, 22
házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás,
gőg, esztelenség. (Márk 7,21-22)

Isten szemében minden bűn rossz
Figyeljük meg, hogy ez a bibliavers egészen eltérő életterületekről vett gondolatokat,
szavakat és tetteket említ. Néha a bűn fogalmát olyan bűntettekre szűkítjük le, mint a
gyilkosság vagy rablás. A Biblia viszont nem teszi lehetővé, hogy a bűnökről ilyen
korlátozottan beszéljünk. Minden, ami nem felel meg Isten abszolút mércéjének, bűn.
Minden tökéletlen, amit mondunk, teszünk vagy gondolunk. És őszintén: Ki mondhatná
azt: megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok a bűnömtől? (Példabeszédek 20,9) Talán
Ön?

A bűn lázadás Isten uralma és a törvények ellen
Mindaz, aki bűnt követ el, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés.
(1. János 3,4) Törvény nem kényszerít bennünket, hogy hazudjunk, tisztátalan
gondolataink legyenek vagy más módon vétkezzünk. Mi magunk döntünk így. Ha Isten
rendelkezéseit áthágjuk és ezzel tudatosan figyelmen kívül hagyjuk Őt – ez rossz dolog!
Ő nem hagyja ezt csak úgy megtörténni. Igaz bíró az Isten; (Zsoltárok 7,12) Isten soha
nem fog szemet hunyni a bűnök felett. Biztosak lehetünk benne, hogy egy bűn sem
marad büntetés nélkül. Részben már ebben az életben elér minket Isten ítélete. De a
végső ítélet majd a halál után következik, az ítélet napján. Tehát mindegyikünk maga
fog számot adni magáról Istennek. (Róm. 14,12)
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7. A jövőnk Isten nélkül

Az ember az örök kárhozatba tart

A legkülönfélébb elképzelések élnek bennünk arról, hogy mi történik, ha meghalunk.
Néhányan azt gondolják, majd mindennek vége lesz; mások, hogy mindenki a mennybe
jut. Megint mások olyan helyben hisznek, ahol a bűnösök lelkei a menny előtt
megtisztulnak. De a Biblia egyikről sem beszél.

Isten kijelentései ettől teljesen eltérőek és egyértelműek
Elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet
következik. (Zsid. 9,27) Aki Istennel helyes viszonyban van, a mennybe kerül, hogy ott
Isten fenséges jelenlétében töltse az örökkévalóságot. Rajtuk kívül mindenki másfajta
örök létezés vár. Ezek majd örök veszedelemmel fognak bűnhődni az Úrtól és
hatalmának dicsőségétől. (2. Thesszalonika 1,9) A Biblia leggyakrabban a pokol szót
használja erre az állapotra.

A pokol valóban létezik
Nem az egyházak találták ki. A Biblia egyébként gyakrabban beszél a pokolról, mint a
mennyről. Az akkori „lelkieket“ egyszer megkérdezte Jézus: Hogyan menekülhetnétek
meg a gyehenna ítéletétől? (Máté 23,33) Ez nem csak egy elméleti kérdés volt. Jézus
máskor, máshol is beszélt erről: Megmondom, kitől féljetek: attól féljetek, aki megöl,
és utána arra is van hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony mondom nektek,
attól féljetek. (Lukács 12,5)

A pokol szörnyű hely
Sok kép létezik erről a helyről. Vannak,
amelyek a szenvedés helyeként ábrázolják.
Sötétségről és tűzről beszélnek. Bevetik
őket a tüzes kemencébe: lesz ott sírás és
fogcsikorgatás. (Máté 13,42) Kemény szavak
ezek, azonban igazak. Az emberek, akik ott
vannak, Isten átka alatt vannak. Semmi jó
nem található ott - a legkisebb
segítségnyújtást vagy könnyebbítés sem
kaphatja meg az ember.

12

A pokol végleges hely
A pokolból nincs kiút és nincs visszafelé, tehát nincs menekvés. Ez azt jelenti, hogy az
ember a halál után már nem tud választani pokol és mennyország között: Mindezeken
felül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, úgyhogy akik át akarnának is
menni innen hozzátok, nem mehetnek, sem azok onnan hozzánk át nem jöhetnek.
(Lukács 16,26) A pokol szörnyűsége, az egyedüllét kínjai nem az ember átnevelésére,
hanem örök büntetésül szolgálnak.

A pokol önként választott hely
De te konokságod és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a
harag napjára, amikor Isten igazságos ítélete nyilvánvaló lesz, aki megfizet
mindenkinek az ő cselekedetei szerint: (Róm. 2,5-6) A pokolban és a mennyben is csak
önkéntesek vannak. A pokolban Isten haragjával fognak majd találkozni azok, akik az
életben Jézus Krisztust elutasították, helyette a gonosznak engedelmeskedtek. Ezek az
emberek elutasították Isten felkínált kegyelmét a megmenekülésre. Isten nélkül akartak
élni itt; Ő elfogadja ezt a döntést. Istennek nem lehet majd a szemére vetni az
igazságtalanságot, Ő felkínálta a választást.

Félelemkeltés vagy szeretet?
A keresztyéneket sokszor éri a vád, hogy a „bűn“ és „pokol“ szavakkal riogatnak. Mit
tegyen Isten? Hagyja, hogy a pokolba, a boldogtalanságba rohanjunk? Ez szeretet? A
Biblia így beszél Isten hozzáállásáról: Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem:
igyekezz tehát, és térj meg! (Jelenések könyve 3,19) Pokolról vagy mennyről már most az
életében gondolkodjon el és döntsön.

8. A vallásosság nem elég
A kulcs Jézus Krisztus

Gyógyíthatatlanul „vallásosak“ vagyunk
Minden kultúrában számtalan próbálkozás van arra, hogy a békesség utáni vágyunkat
Istennel csillapítsuk. A világvallásokban a keresés a Napra, Holdra és csillagokra
irányul; a földre, tűzre, vízre, a fa, kő és fém képeire; halakra, madarakra és más
állatokra. Számtalan istenhez és szellemiséghez imádkoznak az emberek. A mi
látszólag felvilágosult világunkban is hamar istenné tud válni a pénz, a szerelem.
Körülnézek, de nincs senki, nincs ezek között egy sem, aki tanácsot adott volna,
akit ha megkérdezek, megfelelt volna. Íme, semmik ők mindnyájan, semmit érő a
cselekedetük, bálványuk pedig csak szél és hiábavalóság. (Ézsaiás 41,28-29)
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A vallásosság nem tudja a
bűnöket eltörölni
A vallási közösségek feladata, hogy
segítsenek az embereknek az Istennel való
kapcsolatukat rendezni. Amikor azonban a
saját erőfeszítéseinket kérik ehhez, minden
hiábavaló marad. Azért van ez így, mert a
legjobb vallásos élet is hiányos élet, ezért
Isten előtt elégtelen. Isten tökéletességet
vár el. Emberi és vallásos teljesítmények
által (legyen az keresztelés, áldozás,
konfirmáció, istentiszteletek látogatása,
imádkozás, erőnk és időnk odaszánása,
bibliaolvasás vagy hasonlók) egy bűnt sem
lehet eltörölni.

Jó cselekedetekkel nem egyenlíthetjük ki a rosszakat
Ha Istennel helyes viszonyba szeretne kerülni, akkor bízzon Jézus Krisztus ígéretében:
Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten
ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék. (Efézusi levél 2,8-9)

A vallásosság nem változtatja meg a bűnös természetünket
A viselkedésünk nem a tényleges probléma, hanem csak tünet. Ha a templomba
megyünk vagy más keresztyén összejövetelen veszünk részt, talán jobban érezzük
magunkat. De ez nem változtat a tényleges állapotunkon. Van-e tiszta ember,
tisztátalanság nélküli? Nincs egyetlenegy sem. (Jób 14,4)

Nagyon jó – de nem elég
Istentiszteletet látogatni, Bibliát olvasni nem rossz dolgok. Sőt helyes dolog
istentiszteletre járni, Bibliát olvasni és imádkozni. Isten is erre kér bennünket, hogy
tegyük ezeket. De a szokások nem tesznek bennünket keresztyénné.
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9. Isten kapcsolatba lépett velünk
Jézus Krisztus rendkívülisége

Ha saját tetteink nem mentenek meg minket, akkor hogyan lehet a mennybe kerülni?
Nincs esélyünk? Ahhoz hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, döntő fontosságú megérteni,
mi történt Jézus halálakor és halála mit jelent számunkra.

Mivel Isten igazságos és szent, meg
kell, hogy büntesse a bűneinket
A Biblia emellett ezt is mondja: Isten szeretet. (1.
János 4,8) Isten utálja a bűnt, de szereti a bűnöst és
meg akar neki bocsátani. Hogyan lehet
megtapasztalni a megbocsájtást, ha Isten
igazságossága a mi lelki és testi halálunkat követeli?
Csak Isten maga tudta ezt a problémát feloldani –
amit Jézus Krisztus személyében tett meg. Az Atya
elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. (1. János 4,14)

Isten Fia emberré lett
Bár Jézus teljesen ember volt, megtartotta az isteni lényét. Mert benne lakik az
istenség egész teljessége testileg. (Kolossé. 2,9) Jézus Krisztus egyedülálló. Ezt a
Biblia újra és újra hirdeti.

Születése egyedülálló volt
Nem volt apja az emberek közül. Jézus a Szentlélek természetfeletti erején keresztül
fogant meg egy szűz asszony testében. A Szentlélek száll reád, és a Magasságos
ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten
Fiának. (Lukács 1,35)

Szavai rendkívüliek voltak
Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. (Lukács 4,32)
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Csodatettei rendkívüliek voltak
Amikor kérdezték Jézust, hogy mi bizonyítja hitelességét, a tetteire mutatott vissza.
A vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak,
halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. (Máté 11,5)

Egész élete rendkívüli volt
Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem
olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett.
(Zsid. 4,15) Ez a bibliai vers megerősíti, hogy Jézus emberként minden tekintetben
betöltötte az Isten törvényét. Tehát nem kellett volna a bűnök büntetését, a halált
elszenvednie. Mégis igaztalan vádak miatt elfogták. Hamis tanúk vallomásai alapján
elítélték és végül Jeruzsálemben egy dombon keresztre feszítették. A halála viszont
nem „szerencsétlen véletlen“ volt. Az Isten elhatározott döntése és terve szerint
adatott oda… (Apostolok cselekedetei 2,23) Az Atya küldte el a Fiát azzal a céllal, hogy a
bűnök büntetését magára vegye és Jézus önként vállalta ezt az utat. Mert az Emberfia
sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja
váltságul sokakért. (Máté 20,28)

Halála éppoly egyedülálló és jelentőségteljes volt, mint az élete
A Jézus Krisztus általi megváltás útja ebben a bibliaversben foglalható össze: Mert úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3,16)
Hasznos tudni: Jézus Krisztus életéről szóló történetek az Újszövetség első négy
könyvében olvashatóak.

10. Isten szeretete nyilvánvalóvá lett

Jézus Krisztus mindent odaadott értünk

Sok mindent lehetne Jézusról mondani. Lehetne csodálatos tetteit, példaértékű életét
említeni. A végén azonban minden bibliai kijelentés a halálában és feltámadásában
csúcsosodik ki. Mi olyan különleges ebben, hogy a Biblia ilyen nagy hangsúlyt fektet
ezekre az eseményekre? A válasz így hangzik: Helyettünk halt meg, a mi bűneink
terhelték, ezáltal mentett meg minket.
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Jézus helyettünk halt meg
Isten szent személye előtt minden bűnös
reménytelenül elveszett. Ennek az az oka,
hogy Isten minden bűnre a megérdemelt
büntetést kívánja. Ahelyett azonban, hogy
elítélt volna a bűnöst, a Bibliában egy
megdöbbentő kiútról olvashatunk: Isten pedig
a hozzánk való szeretetét abban mutatta
meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor
még bűnösök voltunk. (Róm. 5,8) Ezt a
csodálatos tettet Isten Fia önként vállalta
értünk. A helyünkre lépett, hogy a
tartozásunkat kifizesse. Mert Krisztus is
szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez
vezéreljen. Halálra adatott ugyan test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.
(1. Péter 3,18) Ebben mutatkozik meg Isten szeretete.

Jézust a mi bűneink terhelték
Itt láthatjuk Isten szentségét. Krisztus halálában nem volt semmi hiba. A bűnök
büntetését teljesen és egészen ki kellett fizetnie. Jézus a legszörnyűbb kínokat
szenvedte el. A kereszten függve ezt kiáltotta: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál
el engem?“ (Márk 15,34) Ebben a szörnyű pillanatban Isten, az Atya elfordult az Ő
szeretett Fiától. A Fiúnak át kellett élnie az elhagyatottságot. Amikor Jézus a helyünkre
lépett, minden bűnünkért Ő lett a felelős, mintha Ő követte volna el azokat.

Jézus a mi szabadulásunk miatt halt meg
Azzal, hogy Isten a harmadik napon feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, igazolta,
hogy az Ő helyettünk bemutatott áldozatát teljes engesztelésként elfogadta. A szentség
Lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának
bizonyult. (Róm. 1,4) Ezzel lett elkészítve a teljes megbocsátás alapja mindenki
számára, akik egyébként örökre a pokolba rekesztve maradtak volna.
Hogyan érinti ez az egész Önt? Hogyan rendezheti viszonyát Istennel? Hogy lesz
Krisztus az Ön személyes Megváltója?
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11. Én döntök

A megmenekülés útja

Meg akar menekülni?
Rendbe akarja hozni az Istenhez való viszonyát? Ha Isten megmutatta Önnek, hogy mi
hiányzik az életéből és szeretné, ha megmentené Önt, akkor térjen meg Hozzá és
higgyen Jézus Krisztusban mint Megváltójában, hogy Ön is elmondhassa: Bizonyságot
tettem … az Istenhez való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről.
(Apostolok cselekedetei 20,21)

Megtérni Istenhez
Ez a kifejezés egy teljesen újfajta életstílust takar. Az életének teljes fordulata
szükséges hozzá. Be kell vallania, hogy bűnös, aki a szent és szerető Isten ellen
fellázadt. A szív megváltozása szükséges hozzá – az, hogy rádöbbenjen, szégyellje és
megvesse az elkövetett bűneit. Utána késznek kell lennie elhagynia a bűnöket, hogy
élete új irányba fordulhasson. Isten szólítja az embereket, hogy térjenek meg Hozzá:
A pogányok között is hirdettem az embereknek, hogy bánják meg bűneiket, és
térjenek meg Istenhez, és a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedjenek.
(Apostolok cselekedetei 26,20) Erről szól a megtérés.

Megtérni azt jelenti: új irányt
venni
Teljes szívből arra törekedni, hogy
Istennek tetsző életet éljünk. Szívből
vallani, hogy: Te vagy a Krisztus, az
élő Isten Fia. (Máté 16,16) Az életünk
minden területén Jézus Krisztusban
bízni, aki életét adta az enyémért.
Mert Krisztus, amikor még erőtlenek
voltunk, a maga idejében meghalt az istentelenekért. (Róm. 5,6)

Elbizonytalanítás
Büszkesége és bűnös természete majd biztosan megpróbálja Önt eltéríteni, rávenni,
hogy saját erkölcsi szabályai és saját vallásossága szerint éljen. De nincs más
választása. Egyet tehet, bizalmát minden esetben Jézus Krisztusba veti, senki és semmi
másba, mert egyedül Ő tudja megmenteni. Ennélfogva mindenkor üdvözítheti is
azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy közbenjárjon értük.
(Zsid. 7,25)
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Mit tegyen?
Ha Isten felfedte Ön előtt azt, ami hiányzik az életéből és vágyik arra, hogy Krisztushoz
forduljon, akkor tegye meg! Mit tegyen pontosan? Vallja be Istennek, hogy bűnös és
reménytelenül elveszett és kérje tiszta szívből, hogy mentse meg Önt! Imádkozzon azért
is, hogy Ő legyen az életének teljes Ura, ami megilleti Őt, és így Jézus segíteni fogja
Önt a bűnei elhagyásában és a Neki való életben.

Hasonlóan is imádkozhat:
Isten, felismertem, hogy eddig Nélküled éltem és a bűneim elválasztottak Tőled. Kérlek,
bocsásd meg a bűneimet! Köszönöm, hogy Jézus Krisztus helyettem halt meg és
támadt fel. Szeretném, ha mostantól Te lennél életem középpontja. Köszönöm, hogy
szeretsz engem. Ámen.

Isten hű az ígéretéhez
Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten
feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. (Róm. 10,9) Aki őszintén bízik
Krisztusban mint Megváltójában és elismeri Őt Urának, az ezt az ígéretet magára
vonatkoztathatja.

12. Élvezni az új életet

Első lépéseink keresztyénként

Amikor Jézus Krisztusba vetette bizalmát, Isten előtt új emberré vált. Ez az esemény
egy új születéshez hasonlítható. Önnek most teljesen új viszonya alakult ki Istennel. A
Biblia az „igaznak lenni“ kifejezést használja erre. Ön „igaz”.

Békességben Istennel
Mivel tehát hit által igazultunk meg, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus
Krisztus által. (Róm. 5,1)

Krisztus által rendezve a bűnei
A próféták mind róla tesznek bizonyságot, hogy mindaz, aki hisz benne,
bűnbocsánatot nyer az ő neve által. (Apostolok cselekedetei 10,43)
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Isten családjához tartozva
De mindazoknak, akik befogadták,
akik hisznek az ő nevében, hatalmat
adott, hogy Isten gyermekeivé
legyenek. (János 1,12)

Az örök élet biztonságában
Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk
azoknak, akik a Krisztus Jézusban
vannak. (Róm. 8,1)

A Szentlélek személyében Isten belépett az életébe
Őbenne titeket is – miután hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek
evangéliumát, amelyben hittetek is – megpecsételt a megígért Szentlélekkel (Efézusi
levél 1,13) Ugye, milyen nagyszerű az új élet? Új, lelki életében azonban növekednie kell,
amihez nagyon fontos a következő négy pont.

Imádság – beszélgessen minden nap Istennel!
Isten örül, ha beszélget Vele. Barátként és atyjaként élete minden apró részlete érdekli
Őt. Beszéljen Vele a családjáról, a munkájáról, örömeiről, aggodalmairól és
kívánságairól. Köszönje meg Neki a jókat és kérje a megbocsájtását, ha elbukott. Isten
mindig kész figyelni Önre, meg akar bocsájtani és mindenben Ön mellett állni. Naponta
kérheti a bocsánatát. Isten gyermekei sem tökéletesek. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű
és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden
hamisságtól. (1. János 1,9) Az imádkozás nem kell, hogy egy bizonyos időben és
ugyanazon helyen történjen, de mindkettő segíthet abban, hogy megnyugodjon Isten
előtt és meghallja a hangját. Az imádkozásban Isten megajándékozza Önt – ezért
imádkozzon rendszeresen!

Biblia – Isten Igéje legyen életének alapja!
Isten szeretné megosztani Önnel a szíve tartalmát. Ezt különbözőképpen teheti meg.
Egészen különösen a Biblia olvasásakor is hallhatja Isten hangját. Ezen keresztül egyre
inkább meg fogja Őt érteni és megismeri, hogy milyen terve van Önnel. Vizsgáljátok
meg, hogy mi kedves az Úrnak. (Efézusi levél 5,10) Először kezdje az Újszövetség egyik
evangéliumi részével, például a Lukács evangéliumával. Azután olvassa a Római
levelet, melyben az életünk értelme és célja van szemléletesen leírva. Isten Igéjének
olvasása közben a Szentlélek vezetni fogja Önt. Meg fogja tapasztalni, hogy idővel
milyen sok mindent megért már.
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Közösség – keressen
olyan keresztyéneket,
akik támogatják Önt a
hitéletben!
Isten terve, hogy ne egyedülálló
keresztyénként vergődjük át
magunkat az életen, hanem
hogy más keresztyénekkel
szeretetteljes kapcsolatot
alakítsunk ki és ápoljunk, akik
tanulhatnak egymástól, közösen
hallgathatják Isten Igéjét,
egymás mellett lehetnek és
közösen vihetik el másoknak az
Isten szeretetéről szóló jó hírt. Isten barátainak szükségük van egymásra. Ezért
csatlakozzon egy keresztyén közösséghez és meg fogja tapasztalni, milyen jót tesz
hitének a többiekkel való közösség. Örömét fogja lelni abban, hogy az Istentől kapott
adottságokat, képességeket mások hasznára használja. Istennek ez nagyon fontos, egy
figyelmeztetést is mond erről: Legyen gondunk arra, hogy egymást buzdítsuk a
szeretetre és a jó cselekedetekre, nem hagyva el összejöveteleinket, ahogyan
szokásuk némelyeknek, hanem intve egymást annyival inkább, mivel látjátok,
hogy közeledik az a nap. (Zsid. 10,24-25)

Szolgálat – Mutassa meg másoknak a Krisztusban megváltozott
életét!
Féljed az Urat, a te Istenedet, hogy mindenben az ő útjain járj, és szeresd őt, és
tiszteld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. (5. Mózes 10,12)
Legfőbb célja legyen, hogy Istennek tetsző életet éljen, ezen kívül törekedjen rá, hogy
képességeit Isten szolgálatába állítsa. Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban
jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban
járjunk. (Efézusi levél 2,10) Legyen kész másoknak bizonyságot tenni arról, amit Isten
végzett az életében. Ez nem kényszer a keresztyének számára, hanem örömöt adó
megtapasztalás. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten
tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a
sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. (1. Péter 2,9)
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