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ELŐSZÓ
Az ebben a kiadványban szereplő bibliai üzenet a Krisztus
Szeretete Egyház alapelveit tükrözik. Mivel vallástól független,
ezért bárki tanulmányozhatja az ebben rejlő igazságokat.
A Biblia nem egy vallásos könyv, hanem egy szellemi mű,
amely Isten ihletésére született. A Szentháromság harmadik
személye, az eredeti szövegben a Szent Szellem (egyes magyar
fordításokban Szentlélek) ihletésére írták le Isten szent emberei. Tehát úgy is tekinthetjük, hogy a Szentírás Isten Szelleme
által kódolt szöveg, amit egy földi halandó nem is érthet meg.
Ha viszont befogadod a bensődbe a Biblia Szerzőjét, akkor
az Írások értelmezéséhez megszerezheted a dekódolót, ami már
érthetővé teszi a szellemi mondanivalót. Ehhez mindössze egy
tudatos döntést kell hoznod, majd behívnod a szívedbe elsőként Jézust, utána a Szent Szellemet.
Ettől kezdve a Biblia fokozatosan megnyílik a számodra.
Mivel az Újszövetségben élünk, ezért ezt a részt célszerű hangsúlyozottabban tanulmányoznod. Az újjászületéssel kezdődik
Isten országának felfedezése, épp úgy, ahogy a földi csecsemő
is beletanul a földi élet dolgaiba.

MOTTÓ
Isten nélkül lehet élni, de nem érdemes!
Isten jó, Isten szeret és egy jó terve van veled!
„… fogságba megy népem, mivelhogy [biblia] ismeret nélkül
való…” — Ésaiás 5,13
„Elvész az én népem, mivelhogy tudomány [igei ismeret]
nélkül való...” — Hóseás 4,6
„És az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és közönséges között, és a tisztátalan és tiszta között való különbséget ismertessék meg velük.” — Ezékiel 44,23
„És megismeritek az igazságot, és az igazság [a bibliai igazság megismerése] szabaddá tesz titeket.” — János 8,32
Jézus szavai az Atyához: „Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te Igéd igazság.” — János 17,17
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IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT
Szükség néktek újonnan születnetek. (Ján. 3,7.) Ha valaki
újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. (Ján.
3,3.) Ezek Jézus szavai. Újjászületni úgy lehet, ahogy a Biblia
tanítja:
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk
pedig vallást az üdvösségre. (Róm. 10,9–10.)
Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. (Róm. 10,13.)
Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is
vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt. (Mát. 10,32.)
Ahhoz, hogy újjászülethess és ezáltal üdvösséget nyerhess,
először egy tudatos döntést kell hoznod, majd megvallást kell
tenned a Jézusba vetett hitedről. A Biblia két feltételt említ:
hinni a szívedben és azt kimondani a száddal. Erről szól az
alábbi imádság, amit hangosan és hittel mondj el!
Azáltal válsz kereszténnyé, hogy befogadod Jézust a szívedbe. Miután te újjászülettél, akkor ezt a nagyon fontos imát hittel mondasd el a szeretteiddel, hozzátartozóiddal, rokonaiddal,
ismerőseiddel és mindazokkal, akik hisznek Jézus Krisztusban,
hogy nekik is örök életük legyen.
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram! Kérlek, Jézus, legyél az én Megváltóm! Kérlek, Jézus, legyél az én Gyógyítóm! Jézus, Úrrá teszlek az életem
felett! Jézus, Te vagy az én Uram és Megváltóm. Jézus,
Te vagy az én Gyógyítóm. Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban. Az Ő szent vére örökre megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten Igéje
igazság. Köszönöm Neked, drága Jézusom. Ámen.
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IMA A SZENT SZELLEM
KERESZTSÉGÉRT
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok
Szent Szellemet azoknak, akik Tőle kérik. (Luk. 11,13.)
Ahogy a szülő szeretné elhalmozni ajándékokkal a gyermekét, Isten is örömmel adja ajándékba a Szent Szellemét (magyar fordítások többségében Szentlélek) mindazoknak, akik
tőle kérik. Itt csak egy feltétel szerepel, az pedig a kérés. Az újjászületés után, következő lépésként kérheted Istentől a Szent
Szellemet, a Szentháromság harmadik személyét. Ezt az imádságot is hittel mondd el:
Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, ha Jézus
nevében kérem Tőled a Szent Szellemet, Te örömmel
odaadod Őt. (Luk. 11,13.)
Ezért, drága mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemet. Töltsd be
a szívemet a Szent Szellemmel! Keresztelj meg a Szent
Szellemmel! Köszönöm, mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek: megkeresztelkedtem a
Szent Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként
nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei Atyám. Köszönöm, Jézusom. A Szent Szellem örökké bennem és velem marad, és elvezet minden igazságra. (Csel. 2,1–4.) Ámen.
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat,
ahol ülnek vala. És megosztott tűzlángnyelvek jelentek meg előttük, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk. (Csel. 2,1–4.)
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Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem
mindazokra, akik hallgatták e beszédet. És elálmélkodának a
zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. (Csel. 10,44–46.)
Isten Szelleme az első pünkösdkor áradt ki a földre, Ő jelenleg Isten képviselője ezen a bolygón. A Biblia két olyan területet említ az újszövetségben, amelyeket a Szent Szellem működtet: ez a kilenc szellemi ajándék és a nyelveken szólás.
Az 1Korintusi levél 12. fejezet 8–10. verseiben vannak felsorolva a szellemi ajándékok. Ezek három csoportba sorolhatók:
Kinyilatkoztatás ajándékai – közlések Isten elméjéből: bölcsesség szava, ismeret szava, szellemek megkülönböztetése.
Erőajándékok – Isten természetfeletti erejét mutatják be:
hit ajándéka, csodatevő erők munkái, gyógyítások ajándékai.
Ihletettségi ajándékok – kimondják Isten üzenetét: prófécia ajándéka, nyelvek nemei, nyelvek magyarázata.
A felsorolt ajándékok az újjászületett és Szent Szellemmel
beteljesedett hívőkön keresztül bármikor megnyilvánulhatnak
az Ő akarata szerint.
Az 1Korinthusi levél 14. fejezete részletesen ír a nyelveken
szólással kapcsolatban. A nyelveken szólás csak az első pünkösd
óta működik azoknál, akik újjászülettek és betöltekeztek Szent
Szellemmel. Ez egyben a Szent Szellem keresztség első jele.
Az imádságnak két csoportja ismeretes. Az egyik az anyanyelvünkön mondott ima, ami az értelmünkből származik, és
Jézus közbenjárásával jut el Istenhez. A másik a nyelveken szólás, amely a bensőnkből, a szellemünkből fakad, ezért az értelmünk nem érti. Ez nem valamilyen ismert (angol, német, stb.)
nyelvet jelent, hanem ezek a szellemünkből jövő szótagok.
Amikor nyelveken imádkozunk, az közvetlenül az Atyaisten elé
kerül. Mivel ez egy angyali nyelv, az ördög ezt nem érti, ezért
igyekszik ettől az imafajtától meglopni a híveket. Istennel a
legszorosabb kapcsolatot a nyelvek imájával lehet elérni, ezért
használd rendszeresen.
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TEREMTÉS
1. A világ teremtése
Ádám előtti világ
A világ keletkezésére kizárólag Isten Igéje ad egyedüli és elfogadható magyarázatot. A Biblia legelső versében a „kezdetben” szó az időtlen múltra vonatkozik, amikor a mennyek (egek)
és a föld Isten akarata által teremtettek meg.
1Mózes 1,1.
1. Kezdetben teremté Isten (Elohim) az eget és a
földet.
Hogy jobban megértsük az történéseket, tekintsünk vissza
az Ádám előtti korra. Isten jó, ezért Ő csak jót teremtett, mint
például az angyalokat is, akikben csak jóság lakozott. Ilyen volt
Lucifer is. Ő a mennyei Édenben olyan magas rangú arkangyal
volt, mint Mihály és Gábriel. Lucifer arkangyal egyik legcsodálatosabb teremtménye volt Istennek, akit és zenei szolgálatra
kent fel.
Ezékiel 28,13. King James
13. Édenben, Isten kertjében voltál; rakva voltál
mindenféle drágakövekkel… és csörgődobjaid és furulyáid mesterkézzel készültek azon a napon, melyen
teremtetél.
Ezékiel 28,14–15.
14. Felkent oltalmazó kerub voltál; és úgy állattalak
téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt
jártál.
15. Feddhetetlen voltál útjaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték
benned.
Tehát Lucifer egyszer csak fellázadt, és Isten trónja fölé akart kerekedni. A Teremtő nem tűrte el a lázadást, ezért kizárta
a mennyből és levetette Lucifert a földre, s innentől kezdve sátán és ördög néven vált ismertté.
Ezékiel 28,16–18.
16. Kereskedésed bősége miatt bensőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged az Is7

ten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó kerub, a tüzes kövek közül.
17. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet fényességedben; a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére.
18. Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában megfertőztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam
ki bensődből, ez emésztett meg téged; és hamuvá tettelek a földön mindenek láttára, akik reád néznek.
Lucifert Isten nem gonosznak teremtette, hanem ő vált azzá. Gonosznak „teremteni” vagy „gonosszá” válni között hatalmas különbség van. Mivel Isten nem vonja vissza az adott szavát, így nem befolyásolhatta Lucifer szabad akaratát sem, ezért
nem akadályozhatta meg a gonosszá válás útján.
Ésaiás 14,12–14.
12. Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal
fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál!
13. Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet,
és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.
14. Felibük hágok a magas felhőknek, és hasonló
leszek a Magasságoshoz.
Lucifer saját magát akarta Isten fölé helyezni, de Isten ezt
megakadályozta és kizárta őt a mennyből. Miután Lucifer a földre vettetett, ő az ott levő teremtményeket leuralta. Ádám előtt a
földön már éltek valamilyen teremtett lények, de azok nem emberek voltak. A mennyből kivetett, a sátán vezetése alatt levő
bukott szellemi lényekre Isten ítélete szállt a földre, még az
ember teremtése előtt. Isten a következőt szólta Lucifernek:
Ésaiás 14,15.
15. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe!
Isten nem értett egyet Lucifer ellenszegülésével, és felfuvalkodásáért, kevélységéért súlyos ítélet szállt mind rá, mind a
királysága alá tartózó világra. Ez az ítélet egy Ádám előtti katasztrofális vízözön volt, amelynek következtében a föld pusztává és kietlenné vált, ami nem azonos Noé vízözönével. Mózes
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első könyvében az 1. fejezet 1. és 2. verse között egy hatalmas
időszakadék rejlik, ami az Ádám előtti világot takarja.
1Mózes 1,1–2.
1. Kezdetben teremté Isten (Elohim) az eget és a
földet.
2. A föld pedig kietlenné és pusztává VÁLT, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten Szelleme lebegett
a vizek felett.
A vízözön miatt a föld lakhatatlanná vált. Több Bibliában a
héber „hájáh” szót helytelenül „volt” szónak fordították, de annak a helyes jelentése: „VÁLT”. Jeremiás próféta a látomásában
visszatekint a Lucifer birodalmát ért vízözön utáni állapotra,
amely szintén pusztaságnak mutatja a földet.
Jeremiás 4,23–24.
23. Nézek a földre, de ímé kietlen és puszta; és az
égre, de nincsen világossága!
24. Nézek a hegyekre is, ímé reszketnek; és a halmokra, de mind ingadoznak!
Isten a lepusztult állapotából újjáteremtette a földet, hogy
az lakhatóvá váljon az ember számára.
Zsoltárok 104,6–7.
6. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt,
a hegyek felett is vizek állottak.
7. Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadának.
A föld első újjáteremtése előtt Isten megdorgálta a vizeket,
és az Ő Szavára azok azonnal szétoszlottak. (Noénál viszont a
víz 150 nap alatt fokozatosan húzódott vissza. Így jól látható a
kettő közötti különbség.)
Hat évezrede, amikor a vízözön megszűnt, Isten újjáteremtette a földet. Megteremtette az élővilágot, majd megformálta
az első embert. Az emberiség jelenleg hatezer éves, viszont
vannak több millió éves régészeti leletek is, de még sincs ellentmondás a kettő között, mert az ember teremtése előtt már
volt valamilyen élet a földön. Ez azt jelenti, hogy az első teremtés sok milliárd éves, viszont Ádám idejében csak újrateremtés
történt. A tudományok és a Biblia végső soron nem mondanak
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ellent egymásnak, kivéve, hogy a tudományok tagadják, hogy
Isten teremtette az embert.
Nézzük meg ismét időrendben az eddig elhangzottakat: a
világmindenség teremtése (1Móz. 1,1) > Lucifer kizárása a
mennyből > Lucifer leuralta a földi teremtményeket > ítélet a
földre (Ádám előtti vízözön) > a föld kietlenné vált (1Móz. 1,2)
> a föld újjáteremtése > az ember megalkotása.
Teremtés szavak által
Isten kinyilatkoztatta Mózesnek, hogy a teremtés kulcsa Isten hittel kimondott szavaiban rejlett, amit Mózes utólag írt le.
Van, aki azt hiszi, hogy Isten a földet a semmiből teremtette, de
ez nem így van. Ő a földet valamiből teremtette, és az a valami,
amit Isten használt, a hit volt. Hasonlítsuk össze az 1Mózes 1,1et a János 1,1-gyel.
1Mózes 1,1.
1. Kezdetben teremté Isten ...
János 1,1.
1. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél,
és Isten vala az Ige.
János 1,3.
3. Minden Őáltala (az Ige által) lett és Nála nélkül (az
Ige nélkül) semmi sem lett, ami lett.
1Mózes 1,2.
2. … Isten Szelleme lebegett a vizek felett.
A teremtés első lépéseként a Szentháromság összeült tanácskozni és megtervezte az univerzumot. Jézus volt az Ige, aki
jelen volt a teremtésnél. Isten parancsszavára állt elő a világmindenség.
Zsoltárok 33,9.
9. Mert Ő szólt és meglett, Ő parancsolt és előállott.
Isten a földet a szavaival teremtette, amihez a saját hitét
használta. Isten úgy hozta működésbe a hitét, hogy azt a kimondott szavaival szabadította fel. Ilyen módon állt elő az
egész teremtés, mert addig nem voltak égitestek, növények,
állatok, amíg Isten azt nem mondta: Legyen… és lett!
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Isten a saját szavait használta, mint hitének hordozóit, hogy
vigyék el az Ő hitét a teremtés helyszínére, így a hittel kimondott szavaival képes volt teremteni. Mózes 1. könyvében tízszer
olvashatjuk azt, hogy „És monda Isten...”, ami a szavak teremtő erejére mutat rá. Isten szavai hittel teljesek voltak és ezeket
használta ahhoz, hogy a teremtés létrejöhessen.
Zsidó 11,1.
1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága…
Csak hit által érthetjük meg, hogy a világot Isten úgy teremtette, hogy ami látható, a láthatatlanból állt elő. (Zsid. 11,3) A
hívő ember számára a hit valóság. Néhány ember azt hiszi,
hogy a szellemvilág nem létezik, mert nem látja azt. De Isten,
aki Szellem, Ő teremtette a világmindenséget! (Ján. 4,24)
Tehát a szellemi világ előbb létezett, mint a fizikai, vagyis a
fizikai világ a szellemi világnak csak a másolata. Amit most látunk, az az eredeti teremtésnek egy eltorzított képe. Pál azt
mondja, tekintsünk a láthatatlan dolgokra, amit a hit szemével
tudunk meglátni.
2Korinthus 4,18.
18. Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a
láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.
Amit a fizikai szemünkkel látunk, azok a dolgok időlegesek
(pl. a vaskerítés idővel elrozsdásodik). Ez a világ, amelyben élünk, nem az örökkévaló világ, ez a világ változó és mulandó. A
szellemi világ a valóságos világ, és ebből állt elő mindaz, ami
látható. A Teremtés Könyve kijelenti: „Kezdetben teremté Isten...” Hogyan teremtett Isten? Az Igével. Semmi sem lett teremtve az Ige nélkül, az Ige pedig a mennyben lakozó Jézus volt.
Zsidó 11,3.
3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje által
teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott
elő.
János 1,3.
3. Minden Őáltala lett és Nála (Ige) nélkül semmi
sem lett, ami lett.
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A látható dolgok nem a kézzelfogható dolgokból álltak elő.
Nem láthatod a hitet, de a világmindenség mégis Isten hitéből
állt elő. Mózes könyve Istennek három teremtési szakaszáról
beszél: 1.) kezdetben az egek és a föld teremtése; 2.) a növényés állatvilág teremtése; 3.) az ember teremtése.

Isten a hittel kimondott szavaival teremtett.
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TEREMTÉS
2. Az élőlények teremtése
Életfeltételek
Ismétlésként tekintsük vissza az előző részre.
2Péter 3,5–6.
5. Mert készakarva nem vesznek tudomást arról,
hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és
víz által állott elő az Isten szavára;
6. Amelyek által az akkori világ vízzel elboríttatván
elveszett.
Létezett egy Ádám előtti világ, amely egy ítélet következtében megsemmisült, amit sokan figyelmen kívül hagynak. De
Isten újrateremtette a földet, bele a növény- és állatvilágot,
majd az embert. A növény- és az állatvilág teremtése kétlépcsős
volt. A Biblia első fejezetében a szellemi teremtést, a második
fejezetében a fizikai teremtést láthatjuk.
A következő igevers növények szellemi teremtéséről szól.
1Mózes 1,11.
11. Azután monda Isten: Hajtson a föld zsenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e
földön. És úgy lett.
Ahhoz, hogy a szellemi teremtés valóságba tudjon jönni, Istennek az ehhez szükséges életfeltételeket biztosítania kellett.
1Mózes 2,5
5. Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté, még
semmiféle mezei növény sem volt a földön, és még
semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten
még nem bocsátott esőt a földre; és ember sem volt,
aki a földet művelje;
A következő két igevers a növények fizikai teremtéséről
szól. A növények kifejlődéséhez vízre volt szükség, amit Isten
eső formájában biztosított.
1Mózes 2,6. 9/a.
6. Azonban pára szállott fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét.
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9/a. És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát,
tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is a kertnek közepette…
Az alábbiakban az állatok szellemi teremtéséről olvashatunk.
1Mózes 1,20–21.
20. És monda Isten: Pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
21. És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat, amelyek nyüzsögnek
a vizekben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
Ez pedig az állatok fizikai teremtéséről szól.
1Mózes 2,19–20/a.
19. És formált az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert amely
nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve.
20/a. És nevet ada az ember minden baromnak, az
ég madarainak, és minden mezei vadnak…
Elképzelhető, hogy az állatok is hasonlóképpen keltek életre, mint az ember.
Jób 12,10. Kecskeméthy fordítás
10. Kinek [Istennek] kezében van minden élő [állat]
lelke és minden emberi test lehelete [szelleme].
Az állatokat Isten nem a saját képére teremtette, ezért nem
tartoznak az ember osztályába, így nem tudunk velük szellemi
közösségben lenni. Isten és az ember viszont egy osztályba tartozik, mert mindkettő szellemi lény.
Isten megalkotta a világegyetemet, ezt követően a földön elsőként az életfeltételeket (növény- és állatvilágot) biztosította,
majd életre hívta az embert.
Zakariás 12,1.
1. … Így szól az Úr, aki az egeket kiterjesztette, a
földet fundálta, és az ember kebelébe szellemet alkotott.
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Az ember teremtése
Most nézzük meg részletesen az ember teremtését, ami szintén kétlépcsős volt. Isten elsőként szellemi szinten tervezte
meg az embert és azt, hogy miként teszi őt úrrá a föld felett.
1Mózes 1,26.
26. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger
halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
A Biblia egyik hatalmas kijelentése az, amikor Isten azt
mondta többes számban: Teremtsünk embert a mi képünkre.
Itt Isten a Szentháromság tagjaihoz szólt, mert a teremtésben
Őrajta kívül részt vett a Szent Szellem és az Ige (Jézus) is. Az
ember Isten képére teremtetett, ezért az ember hármas felépítésű szellemi lény (szellem, lélek és test), úgy ahogy Isten is
(Atya, Fiú, Szent Szellem).
1.) Az ember szelleme a szellemi világgal van kapcsolatban
(az újjászületettek Isten Szellemével kerülnek kapcsolatba).
2.) Az ember teste az öt érzékszerven (hallás, látás, szaglás,
ízlelés, tapintás) keresztül a fizikai világhoz kapcsolódik.
3.) Az ember lelke az értelem, az érzelem és az akarat világához kapcsolódik. Az ember lelke kapcsolja össze az ember
szellemét a testével.
1Mózes 1,27.
27. Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére,
Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.
Ádám Istennek pontos képmása volt. Tehát Isten másolatot
készített az Ő lényéről, ez bizonyítja azt, hogy az ember nem a
majomtól származik. Az ember a földi Édenben ugyanolyan
igaz, ép és boldog volt, mint Isten. Azért teremtette Isten az
embert, hogy neki is legyen családja, akit körül tud venni a szeretetével és gondoskodásával. Isten célja az volt az emberrel,
hogy társkapcsolata legyen vele, és az ember megismerje Őt.
Mi Istennel egy osztályba tartozunk, ezért képesek vagyunk
Vele és embertársainkkal közösségben lenni. Az ember Isten
képmása, ezért képes ugyanazon a hitszinten cselekedni (mű15

ködni), mint a Teremtője. Ádám feladata az volt, hogy uralkodjon a föld felett úgy, hogy a hitét szabadítsa fel a szavaiban,
ahogy Isten is tette az Ő Szavaival.
1Mózes 1,28.
28. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten:
Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a
tenger halain, az ég madarain és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
Az Ige azt mondja, hogy Isten arra teremtette az emberiséget, hogy uralkodjon az egész földön, és minden élőlényen. Tehát Isten nem azt mondta az embernek: „Tűrjetek el minden
megpróbáltatást, úgysem tehettek ellene semmit, mert aminek
meg kell történnie, az úgyis megtörténik!” De ez nem igaz,
mert Isten uralkodásra teremtette az embert és azt mondta neki, hogy uralkodjon a földön! Más szavakkal azt mondta Isten,
ha a jövőben bármi is jön ellenetek (katasztrófák, balesetek,
járvány), ti magatok gyakoroljatok hatalmat felette! Ahogy Isten a teremtéskor használta a hittel kimondott szavait, te is
hasonlóan használd a hitedet és a kimondott szavaiddal változtasd meg a nyomasztó, aggasztó körülményeidet!
1Mózes 2,3.
3. És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt, mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett Isten.
Amit Isten hat napon át végzett, azt nevezi a Biblia szellemi
teremtésnek. Ez a szellemi világban történt Isten hittel kimondott szava alapján. Az imánk is ezen isteni elv alapján működik: amit hittel kimondunk, az először szellemben megfogan,
majd idővel fizikai valóságot ölt. Az 1Mózes 1. fejezetében a szellemi teremtésről olvashatunk, majd a 2. fejezetben válik mindez fizikai valósággá.
Most áttérünk az ember fizikai teremtésére. Van, amit Isten
teremtett és van, amit alkotott. Isten a földet teremtette, az
ember testét viszont abból az anyagból készítette, amit előzőleg
már megteremtett. Ezt egy példával fogom szemléltetni: készíthetsz fából egy épületet (kutyaólat, garázst). A fák már lé16

teztek, mielőtt a fából készült építmény megépült volna. Nem
te teremtetted az épületet, hanem te építetted, formáztad és
alakítottad azt a már létező anyagokból.
1Mózes 2,6.
6. Azonban pára szállott fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét.
Isten a földgolyót a szavával teremtette, az embert pedig a
már meglevő földből alkotta, formázta, mint egy szobrot. Isten
fogott (kezébe vett) valamit, amit már megteremtett (a földet),
és megformálta az ember testét a megnedvesített porból, ami
már létező anyag volt.
Így elkészült az ember, megvolt minden végtagja és szerve,
ezért egy tökéletes példány volt, de még egy szikrányi élet sem
volt benne. Ha Isten kiengedte volna a kezéből, akkor élettelenül a földre zuhant volna. Az Ige azt mondja: Isten az embert a
föld porából formázta meg, de mindaddig nem volt benne élet,
amíg Isten az élet leheletét bele nem lehelte. (Jak. 2,26)
1Mózes 2,7.
7. És formálta az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek leheletét. Így lett az
ember élő lénnyé.
Ádám akkor kelt életre, amikor Isten az élet leheletét belelehelte az élettelen emberi alakba. Amíg Isten a férfit a földből
alkotta, addig a nőt a férfi oldalbordájából hozta elő.
A szaporodás képessége
Isten férfit és nőt rendelt egymás mellé, hogy utódaik születhessenek, és ezáltal benépesíthessék a földet. Egy új élet keletkezése egyrészt fizikai, másrészt szellemi síkon megy végbe.
Amikor egy csecsemő megszületik, az Istentől van, de rajtunk,
embereken keresztül egy törvény működtetése által. Ezek fizikai törvények, amelyeket Ő az emberbe helyezett. Szellemi síkon az történik, hogy az ember a szellemét Istentől kapja az Írások szerint: az Úr „az ember kebelébe szellemet alkotott”. (Zak.
12,1) Isten a fogantatás pillanatában helyezi az embrióba az életadó szellemet. (Jób 33,4) A legfőbb bizonyíték erre a Jakab 2,26
igeverse: „a test halott [élettelen] szellem nélkül”.
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Gyakran felmerül a kérdés, hogy Ádám közvetlen leszármazottai, miközben Isten parancsának engedelmeskedve szaporodtak, vajon vérfertőzést követtek-e el? Egyáltalán nem! Ezt
a kérdést az adott kultúrában kell vizsgálni. A válasz a törvény
adásának az időpontjában rejlik. Isten törvénye, amely megtiltotta a családtagok közötti szexuális kapcsolatot, sokkal későbbi eredetű, ami kizárja Éva gyermekeinek a törvényszegését.
(3Móz. 18,7–17)
Egy másik szembetűnő dolog, hogy a Biblia csak a fiúkat
említi az első emberpár kapcsolatából, a lányokat nem. Ez abból ered, hogy abban az időben csak a fiúgyermekeket tartották
számon, s a lányokat nem minden esetben említették meg.
1Mózes 4,1–2/a.
1. Azután ismeré Ádám az ő feleségét, Évát, aki fogad vala méhében, és szüli vala Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól.
2/a. És ismét szülé annak atyjafiát, Ábelt…
1Mózes 5,3.
3. Élt pedig Ádám százharminc esztendőt, és nemze
fiat az ő képére és hasonlatosságára, és nevezé annak
nevét Sétnek.
Ahogy az ember Isten pontos mása, ehhez hasonlóan a
megszületendő gyermek is hasonlít (külső és belső tulajdonsága) a szüleire. A teremtés törvénye úgy működik, hogy minden
a saját fajtája szerint terem, akkor Sétnek is olyannak kellett
lennie, mint Ádámnak. Isten úgy gondoskodott a teremtésben
a szaporodásról, hogy az élővilág (növény, állat, ember) képes
legyen folytonosan reprodukálni önmagát.
1Mózes 1,11–12. 21. 24–25.
11. Azután monda Isten: Hajtson a föld zsenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt
hozzon az ő neme szerint, amelyben legyen néki magva e földön. És úgy lett.
12. Hajta tehát a föld zsenge füvet, maghozó füvet
az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, amelynek
gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
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21. És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat, amelyek nyüzsögnek
a vizekben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
24. Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemük szerint: barmokat, csúszómászó állatokat és szárazföldi vadakat nemük szerint. És úgy lett.
25. Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemük szerint, a barmokat nemük szerint, és a földön
csúszómászó mindenféle állatokat nemük szerint. És
látá Isten, hogy jó.
Minden élőlénynek valamilyen formában van magja, a növényeknek, az állatoknak és az embernek egyaránt. A magban
pedig benne van az a képesség, hogy a saját fajtája szerint meg
tudja sokszorozni önmagát. Isten tehát olyan bölcs módon hívta életre a világot, hogy a teremtményeiben benne található a
mag az újrateremtéshez.
Ha Isten csak teremtett volna (növényeket, állatokat) és
nem adta volna meg hozzá a szaporodás képességét, akkor Ádám bűnbeesése után mindent újból kellett volna teremtenie,
mert az átok következtében idővel valamennyi élőlény elpusztult volna. Naponta újra meg újra kellett volna teremtenie mindent, ha mindjárt kezdetben nem gondoskodott volna a reprodukáló magról.
Az igazság az, hogy Isten az eredeti teremtés óta nem teremtett. Tehát Ő nemcsak megteremtette az élőlényeket, hanem megadta nekik azt a képességet, hogy önmagukat ismételten előállítsák. Isten áldása és kenete ma is képessé tesz minden élőlényt arra, hogy szaporodjon és sokasodjon. Isten a hatodik nap végére elkészült a teremtéssel, és a hetedik napon
megpihent. (1Móz. 2,2)
Isten az univerzumon belül az embernek a földet jelölte ki
lakhelyéül.
Ésaiás 45,18.
18. Mert így szól az Úr, aki az egeket teremté; Ő az
Isten, aki alkotá a földet és teremté azt és megerősíté;
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nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá: Én vagyok az Úr és több nincsen!
Ezért mondta Isten Ádámnak, hogy hajtsa uralma alá a földet és uralkodjon fölötte. Isten a hívőknek megadott minden
hatalmat és erőt, s azt mondta nekik: Ti legyetek a föld istene,
ahogy én vagyok az egek Istene.
Zsoltárok 115,15–16.
15. Áldottai vagytok ti az Úrnak, aki teremtette a
mennyet és a földet.
16. Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.
Isten nem földigilisztának helyezte az embert a földre, akit
bárki eltiporhat, hanem rábízta a megteremtett földet, hogy
őrizze azt. Isten adott az embernek útmutatást és képességet
arra, hogy a kezében tartsa a földi dolgok működését.
Zsoltárok 8,4–6. Egyszerű fordítás
4. Micsoda a halandó, hogy törődsz vele?
kicsoda az ember fia, hogy egyáltalán észreveszed?
5. Hiszen olyanná tetted, hogy majdnem Istennel
ér fel, megkoronáztad méltósággal és dicsőséggel.
6. Úrrá tetted minden teremtményed fölött, s mindent hatalma alá rendeltél.
Mindenkinek megértést kellene vennie abból, hogy Isten
arra teremtette az embert, hogy kis istenként uralkodjon a földi
világ felett ma is.
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TEREMTÉS
3. A kísértés
Kulcsok a Biblia megértéséhez
Mózes első könyvének első három fejezetében található a
Biblia megértésének a kulcsa.
Hóseás 4,6/a.
6/a. Elvész az én népem, mivelhogy tudomány (bibliai ismeret) nélkül való…
Van, akit még nem tanítottak a teremtésről, vagy hallott
már róla, de nincs elég megértése, így ő nem lesz képes pontosan értelmezni a Bibliát. Ma az emberek egy része azért istentagadó, mert nem értették meg a Bibliának a teremtésről szóló
részét, és nincsenek tisztában azzal, hogy kik ők (hármas felépítésű szellemi lények) és honnan származnak (mennyből
születtek le).
1Mózes 1,31/a.
31/a. És látá Isten, hogy minden, amit teremtett,
ímé igen jó…
Isten csak jó dolgokat teremtett, mert Ő jóságos természetű.
Jakab 1,17.
17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá,
akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
Istennél a mennyben minden örökös (Biblia), de a világ állandóan változik (divat, jogszabályok, KRESZ).
Ha Isten csak jót teremtett, akkor megkérdezheti valaki,
hogy miért vannak olyan ragadozó állatok (pl. aligátor, cápa,
oroszlán), amelyek emberekre támadnak? Isten nem olyannak
teremtette az állatokat, amilyenek ma. Kezdetben az állatvilág
is és az ember is növényevő volt.
1Mózes 1,29–30.
29. És monda Isten: Ímé, néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van: az legyen néktek eledelül.
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30. A föld minden vadainak pedig és az ég minden
madarainak és a földön csúszómászó mindenféle állatoknak, amelyekben életnek lehelete van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lett.
Csak növényi eredetű táplálékot fogyasztottak a vízözön
előtt és a vízözön alatt, amíg a Noé bárkájában tartózkodtak.
1Mózes 6,21.
21. Gyűjts össze mindenféle élelmet, és raktározd
el a bárkában, mind a magatok, mind az állatok számára.
Noé vízözöne után kezdődött el a húsevés, mert a növényzet
kipusztult és a vízözön után időbe telt, hogy újra elszaporodjon
a növényzet a földön.
1Mózes 9,1–3. Egyszerű fordítás
1. Isten a következő szavakkal áldotta meg Nóét és
fiait: Legyetek termékenyek, szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet!
2. Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat, égi
madár, és a tenger halai! Nektek adom őket.
3. Ahogy a zöld növényeket, úgy most az összes élő
állatot is nektek adom táplálékul.
Amint az ember húsevővé vált, úgy az állatok is elkezdték
enni egymást, miután Noé kiengedte őket a bárkából. De a Biblia szerint majd a jövőben meg fog változni ez a helyzet. Az
Ádám teremtésétől számított hetedik évezred végén, a millenniumi korszak lejárta után Isten megint újrateremti a földet és
véglegesen helyreállítja az eredeti állapotot. Teljes békesség lesz,
az állatok nem támadnak senkire és semmire sem, és minden
állat újra növényevő lesz. (Ésa. 65,25)
A földön ma látható dolgok a sátán által megrontott teremtés következményei. Ezek akkor nyilvánultak meg, amikor
Ádám átadta a föld felettihatalmát a sátánnak, aki törvénytelenül (jogtalanul) teszi tönkre az emberek életét. Mivel a sátán
nem fizikai lény, hanem egy gonosz szellem, ezért törvénytelenül munkálkodik a földön.
Csak annak van Krisztusban kapott törvényes hatalma a
földön, aki testben megszületett, majd Krisztusban újjászüle22

tett. Mert csak a fizikai testben élő ember képes használni a szavak erejét.
Azért kell az embernek megszületnie testben, hogy a szája
szavaival hatalommal tudjon szólni és uralkodni. Jézusnak is
azért kellett megszületnie és testet öltenie, hogy legyőzhesse az
ördögöt.
Amikor Ádám az Istentől kapott föld feletti bérleti jogát továbbadta a sátánnak, akkor a sátán vált ennek a világnak a fejévé, és eltorzította Isten egész teremtését. (2Kor. 4,4) Ádám
Istentől kapta a föld feletti hatalmát, de nem tartotta meg azt,
hanem továbbadta a sátánnak.
Vannak, akik azt mondják: Ha lenne Isten, akkor nem lenne ennyi háború, erőszak, felfordulás, szenvedés, és nem születne ennyi nyomorék csecsemő sem! De Isten igenis létezik, és
kizárólag akkor tud beavatkozni a helyzetekbe, ha mi, hívők az
imáinkkal felhatalmazzuk Őt. A hittel kimondott imáinkkal
mindent előre meg kellene alapoznunk. Mindent!
A sátán a gonoszságából fakadóan eltökélte, hogy tönkreteszi Isten művét, és a teremtett dolgok természetét megrontotta.
Amikor katasztrófa pusztít valahol, akkor többen azt mondják,
hogy ez Isten csapása volt, de ez nem igaz. Te ne vádold Istent,
mert valójában az ördög végezi a pusztítást!
Mivel az emberek többségének hiányos a bibliai ismerete,
ezért azt hiszik, hogy a gonosz dolgok Istentől származnak, de
Isten tervében ilyen nem szerepelt. A mennyben nincs semmi
olyan eszköz, amivel Isten az emberekre csapást mérhetne.
Amikor például Jóbról és az őt ért megpróbáltatásokról olvasnak, akkor a Bibliával ellentétes következtetéseket vonnak
le. Csak a rossz oldalát látják az eseményeknek, de Isten jóságát és szabadítását nem. Például az Írásokban ez áll:
Jób 1,16.
16. Istennek tüze esék le az égből, és megégeté a juhokat és a szolgákat, és megemészté őket…
A pusztító tüzet nem Isten küldte, hanem az ördög! Az Igében említett „tűz” villámlás volt. Az Ószövetségben a legtöbb
ember úgy hitte, hogy nemcsak a jó, hanem minden rossz dolog is Istentől ered, ezért olvashatunk így több Igét is. Ez az oka
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annak, hogy még manapság is zavartságot okoz az embereknél
az, amikor az Ószövetséget olvassák.
Az ószövetségi részeket sok esetben nehéz helyesen értelmezni a pontatlan fordítás miatt, ezért fontos gyülekezetbe
járni, tanításokon növekedni, mert így nyerhetsz kijelentést és
megláthatod az Igék közötti összefüggéseket. Isten nem egy
büntető Isten, hanem Ő a mi szerető mennyei Atyánk. Nem Isten a szerzője a halálnak, a gonoszságnak vagy a szerencsétlenségeknek, hanem az ördög.
Az ördögnek nem volt semmi hatalma Ádám bukásáig.
Ádám (az első ember) bukása az oka annak, hogy a sátáni erők
szabadjára lettek engedve a földön. Amikor Ádám bűnbe esett,
onnantól kezdve jelent meg a halál a földön.
Róma 5,12.
12. Annakokáért, miképpen egy ember által jött be
a világra a bűn és a bűn által a halál, és ekképpen a
halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek
vétkeztek az egy által;
Az Ige kijelenti, hogy egy ember (Ádám) által jött be a halál
a földre.
1Korinthus 15,21. Egyszerű fordítás
21. A halál ugyanis annak következtében éri el az
embereket, amit egyetlen ember (Ádám) tett. Hasonlóképpen a halálból való feltámadás is egyetlen emberen (Jézuson) keresztül kezdődött el.
Kísértés az Édenben
A teremtést követően az ördög hamarosan megkísértette az
embert. Isten erre előre figyelmeztette Ádámot. Megmondta
neki, hogy mi fog történni akkor, ha eszik a tiltott gyümölcsből.
1Mózes 2,16–17.
16. És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne
egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.
A „meghalsz” szó itt egyidejűleg utal a fizikai és a szellemi
halálra is. Ekkor Ádám még egyedül volt. Isten azt is látta,
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hogy Ádám nagyon magányos, ezért egy hozzáillő társat, egy
asszonyt adott mellé, hogy boldogságban élhessenek.
1Mózes 2,21–22.
21. Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét.
22. És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, amelyet
kivett az emberből, asszonnyá, és vitte az emberhez.
Ezt követően megjelent az ördög egy kígyó képében és a ravaszságával, valamint a megtévesztésével megkísértette Évát.
Az ördög már a kezdetekben ott volt és arra várt, hogy mikor
jön el az alkalmas pillanat, hogy rést találva beférkőzhessen az
emberek életébe. Mert az ördög kezdettől fogva gonosz és rosszindulatú volt. (1Ján. 3,8) A megkísértéshez az ördög Évát használta fel.
1Mózes 3,1–6.
1. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett, és monda az aszszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
2. És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak
gyümölcséből ehetünk;
3. De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek
közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt
meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
4. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem
haltok meg;
5. Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek
abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok
lesztek, mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
6. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy
kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és
evett, és adott vele levő férjének is, és az is evett.
A kísértés három lépése: kísértés, fontolgatás és cselekvés
(ami lehet visszautasítás vagy elfogadás). Ádám elmondta Évának Isten parancsát a tiltott fával kapcsolatban. Tehát Évának
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tudomása volt Isten parancsáról, mégsem állt ellen az ördög
csábításának.
A sátán azt mondta az asszonynak: olyanok lesztek, mint az
Isten. A nagy becsapás abban rejlik, hogy a sátán csak féligazságot mondott. Ádám és Éva annyira felbuzdult azon, amikor
meghallották, hogy „olyanok lesztek, mint az Isten”, hogy nem
is figyeltek Isten üzenetének arra a részére, amely azt mondja,
hogy „megismeritek a gonoszságot” is.
Amikor Éva szakított a tiltott gyümölcsből, akkor adott abból a mellette levő férjének is, és az engedetlenségük miatt
mindketten bűnbe estek. Isten, amikor szabad akaratot adott a
teremtményeinek, akkor az magában rejtett egy komoly kockázatot is.
Ádám Istentől kapott szabad akaratából döntött így, és ezzel célt tévesztett. A bűn ugyanis egy céltévesztés. Ádám ekkor
nem töltötte be vezetői szerepét, mert nem állította le a feleségét, és emiatt a teljes felelősség őt terhelte. Az ördög a pusztító,
Isten pedig az élet szerzője!
Zsidó 2,14.
14. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók,
Ő (Jézus) is hasonlatosképpen részese lett azoknak,
hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma
van a halálon, tudniillik az ördögöt.
A halál az Isten és az ember közös ellensége. Ádám a bűn
miatt halt meg, mert a bűn magával hozta a halált. Először a
szellemi halál jött be a földre, majd ennek következtében idővel
a fizikai halál is megnyilvánult.
Róma 6,23/a.
23/a. Mert a bűn zsoldja halál…
A test újraépíti önmagát
Isten az ember testét örök életűnek alkotta, de az orvostudomány nem tudja az okát annak, hogy miért halnak meg az
emberek. Annyit tudnak, hogy az emberek betegség és elgyengülés miatt meghalnak, de azt nem tudják, hogy miért öregszik
a test. Pedig a test úgy lett tervezve, hogy újraépítse önmagát
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minden 7–11 éves időszak alatt. Nézzük meg ezekre a kérdésekre a bibliai válaszokat.
Amikor Ádám evett a tiltott fa gyümölcséből, abban a pillanatban halandóvá vált a teste. Ádám rosszul döntött az Édenkertben, mert a halhatatlanság helyett a halandóságot választotta. Ádámnak minden hatalma megvolt arra, hogy uralkodjon, és maga alá vessen minden létező dolgot a földön.
1Mózes 2,15.
15. És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt
az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt.
Isten azért helyezte őt a kertbe, hogy őrizze azt. Az „őrizni”
szó jelentése: megvédeni, oltalmazni és őrt állni. Más szavakkal: megvédeni a kertet minden betolakodótól, ami a kígyóra is
vonatkozik.
Ádám valójában akkor halt meg, amikor ellenszegült Istennek, mert ezzel átok alá helyezte magát. Szellemileg abban a
pillanatban halt meg, amikor bűnbe esett. Fizikailag pedig 930
éves korában halt meg, mert az ördögnek ennyi időbe telt a
testét tönkretenni. (1Móz. 5,5) Végül Isten 120 évet határozott
meg az ember földi élete számára. (1Móz. 6,3)
Isten azt mondta az embernek: de a jó és gonosz tudásának
fájáról, arról ne egyél! A „gonosz” szó jelentése: csapás, szerencsétlenség, baj, szomorúság, fájdalom, sértés és bajkeverés.
Isten nem akarta, hogy Ádám egyen a tudás fájáról, ami a jó és
a rossz közötti különbség megismerésének a lehetősége volt.
A jó és a rossz szavak héber jelentése az áldás és a csapás
ismerete. Az ember bukása közvetlen kapcsolatban volt a kimondott szavaival. Amikor Ádám bűnbeesett, akkor megszerezte azt a tudást, hogyan lehet az áldás mellett átkot is mondani a szavaival.
Ádám evett a tiltott gyümölcsből, ami nagy ostobaság volt a
részéről. Isten megmondta neki: Ne tedd, mert meghalsz! Az
igaz, hogy tudást szerzel, de azzal megismered a gonoszt is!
Ádám már tudta, hogyan mondjon áldást, így őneki csak a gonoszságot kellett megismernie, és azt hogyan tudja majd működtetni a szavaival.
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1Mózes 3,1.
1. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, amelyet az Úr Isten teremtett…
A sátán kígyó formájában jelent meg a földön. A sátánnak,
mint szellemi lénynek be kellett lépnie egy fizikai testbe, hogy a
földön ki tudja magát nyilvánítani. Valamilyen teremtményen
keresztül tudta csak Ádámot megközelíteni, erre a kígyó testét
használta fel. A sátán az újjászületett szellemedhez nem tud
hozzáférkőzni, de a testedet és az elmédet támadhatja, aminek
ellen kell állnod a Jézus nevében! (Jak. 4,7)
Mivel az elméd a szellemedhez vezető ajtó, ezért a gondolatvilágodat tisztán meg kell őrizned. Mindig meg kell vizsgálni
a gondolatok forrását, és amikor az Igével ellentétes gondolatok jelennek meg, akkor vissza kell utasítanod azokat. (2Kor.
10,5) Sajnos Ádám gondolatvilágában egy Istennel ellentétes
döntés született.
Intellektuális tudás
Kezdetben az élet fája mindent biztosított Ádámnak, amire
szüksége volt, mert arról szabadon ehetett. Az élet fája megadta Ádámnak azt a tudást, hogyan tartson mindent rendben a
hittel kimondott szavai által. Ádám kezdetben élő szellemmel
rendelkezett, ezért nem volt szüksége intellektuális tudásra
(iskolai képzésre), mert Isten kenete megadott minden tudást
és képességet a számára. (1Ján. 2,27)
Amíg Ádám nem adta át hatalmát a sátánnak, addig kinyilatkoztatott szellemi tudást kapott Istentől. De amikor Ádám
szelleme elszakadt Istentől, attól kezdve vált szükségessé az
iskolarendszer bevezetése, hogy ezáltal intellektuális (értelmi,
elmebeli) tudást szerezhessen az ember.
A sátán megmutatott Ádámnak egy másik, az élet fájával ellentétes lehetőséget, a gonoszságot, ami megadta neki azt a
képességet, hogy maga is tudjon gonoszságot létrehozni. Nekünk ellen kell állnunk a kísértésnek, nem úgy, mint Ádám,
mert mi megkaptunk hozzá minden erőt és hatalmat Jézus
győztes neve által.
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Jakab 1,12–13.
12. Áldott ember az, aki a kísértésben kitart; mert
minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az Őt szeretőknek.
13. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől
kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, Ő maga pedig senkit sem kísért.
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TEREMTÉS
4. Az édenkerti bukás
Az ajkak gyümölcse
Isten az embert ártatlannak (tisztának, bűntelennek) teremtette, és az általa létrehozott földi Édenkertbe helyezte be.
1Mózes 2,8.
8. És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, akit formált.
Az „Éden” szó a héberben gyönyörűséget és örömet jelent.
Ádám bármikor odajárulhatott az élet fájához, amely bölcsességet adott neki és megadta a szükségleteit. Ádám kezdetben
ugyanazon a hitszinten működött, mint Isten, így megkapta a
jónak a tudását, és annak a működtetését. Ennek a tudásnak a
birtokában mégis ellenszegült Istennek, és behódolt a sátánnak.
Amikor Ádám evett a bűn gyümölcséből, ezzel a tökéletes út
helyett a gonoszság útját választotta. Miután evett a jó és a gonosz tudásának fájáról, azzal megszerezte azt a tudást is, hogyan tud gonoszságot is létrehozni a szavaival. Amikor Ádám
behódolt a sátánnak, elveszítette a nyelve feletti uralmát, ezért
innentől kezdve nem mindig használta jóra a szavait. Ádám
képtelen volt megfékezni a nyelvét, ami rossz irányba vitte az
életét.
Jakab 3,6. 8.
6. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Olyan
a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az
egész testet, és lángba borítja életünk folyását, miközben maga is lángba borul a gyehenna [pokol] tüzétől.
8. De a nyelvet senki sem képes megszelídíteni az
emberek közül; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.
Miután Ádám evett a tiltott gyümölcsből, akkor a nyelvét a
pokol lángra gyújtotta.
Ádámnak a hittel kimondott szavaival kellett ellenőrzése és
uralma alatt tartania a földet.
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1Mózes 2,15. Egyszerű fordítás
15. Az Örökkévaló Isten tehát az Éden kertjében helyezte el Ádámot, hogy ő művelje meg a kertet, és viselje annak gondját.
Isten az embert nem semmittevésre rendelte, hanem arra,
hogy viselje gondját a kertnek. Az ember parancsot kapott Istentől arra, hogy népesítse be a földet, uralkodjon az állatokon.
Isten így jogosította fel Ádámot: Te uralkodj a föld felett; vesd
uralmad alá, őrizd a kertet, vigyázz rá, és védd meg minden betolakodótól (sátántól). Ez egy parancs volt, nem csak egy javaslat. Ádám ennek ellenére ellenszegült Isten ezen parancsának.
A kert minden fájának gyümölcséből ehettek, kivéve egyet,
amelyet Isten az ember engedelmességének próbaköveként
rendelt. (1Móz. 2,16–17) Ádám egy próba alá lett vetve, és ha
teljes engedelmességben maradt volna, akkor az tartós boldogságot és halhatatlanságot biztosított volna az emberiség számára. De az engedetlenség következménye a bukás lett, amelytől
Isten nyomatékosan óvta az embert. Aki engedetlen Istennel
szemben, az ajtót nyit az ördögnek, de az Istennek való engedelmesség egy szent védelmet biztosít.
A Biblia kijelenti, hogy Éva lett becsapva, de ennek ellenére
Ádám is ugyanúgy bűnbe esett.
1Timótheus 2,13–14.
13. Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva.
14. És nem Ádám csalattatott meg, hanem az asszony
megcsalattatván, bűnbe esett:
Éva azért lett becsapva, mert Ádám nem töltötte be a vezetői szerepét, ugyanis nem azt tette, amit Isten parancsolt neki.
Ha Ádám használta volna a hatalmát, akkor elkerülhető lett
volna a bukás.
Engedetlenség – becsapás
Először az engedetlenség történt meg, majd ezt követte a
becsapás. Ádám engedetlensége tette lehetővé Éva megkísértését. A bűnbeesés után Isten azonnal közbelépett.
1Mózes 3,22–24.
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22. És monda az Úr Isten: Ímé, az ember olyanná
lett, mint miközülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most
tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az
élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen:
23. Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy
művelje a földet, amelyből vétetett.
24. És kiűzé az embert, és odahelyezteté az Éden
kertjének keleti oldala felől a kerubokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.
Isten tehát azt mondta: Távolítsuk el a kertből az embert,
nehogy a bukás után is hozzáférhessen az élet fájához, és a bűnös (elveszett) állapotában örök élete legyen! Istennek ebben a
rendelkezésében megláthatjuk a bölcsességét és az irgalmát.
Isten az első bűnbe esett emberpár felett úgy mutatta ki a
kegyelmét, hogy állatok bőrébe öltöztette őket. (1Móz. 3,21) Ez
volt az első bűnt elfedező véráldozat.
Azután Isten kiűzte Ádámot és Évát az Édenből, az áldásokkal teli szép helyről. Kérubok és villogó pallos lángja őrizték
az élet fájához vezető utat, hogy ne ehessenek róla, és nehogy
örökké éljenek ebben az elbukott állapotukban.
Mi történt volna akkor, ha Ádám a bűnbeesése után eszik az
élet fájáról?
1.) Ha Ádám a bűnbeesés után evett volna az élet fájáról,
akkor a teste az átok hatásaként folyamatos szenvedésnek lett
volna kitéve. (Például, ha romlott gyümölcsöt tesznek el befőttnek, akkor az vég nélkül romlott lesz.) Ha az ember evett
volna az élet fájáról, miután bűnbe esett, akkor örökké élt volna a szellemi halál állapotában. Ha az ember elveszett állapotában nyerte volna el az örök életet, akkor egy betegségben,
kínzó fájdalmak közepette sem lett volna képes meghalni, bármennyire is kívánta volna a halált. Amikor Ádám meghajolt a
sátánnak, onnantól kezdve lépett működésbe az átok, ami a
betegségeket, a problémákat, a tragédiákat és a katasztrófákat
jelenti.
2.) Ha az embereknek elveszett állapotukban örök élete lenne, akkor közülük minden gonosztevő ember is örökké élne, ezért így a föld maga lenne a pokol. Isten úgy teremtette az em33

bert, hogy szabad akarata legyen, és szabadon dönthessen, ami
egy kockázatot rejt magában. A kísértő hatalmának határai
vannak, a sátán kísérthet, de Isten parancsának megszegését
nem képes kikényszeríteni az embernél.
Éva a saját szabad akaratából szakított és evett a tiltott
gyümölcsből. Ádám követte a példáját, így ő is ugyanúgy bűnbe
esett, és viselnie kellett annak súlyos következményeit. Ha
Ádám csak az élet fájáról evett volna, akkor halhatatlan marad,
de ehelyett úgy döntött, hogy a tiltott fáról is eszik, és ezzel halandóvá vált. A bűn következménye a halál, ebből az következik, ha nem lenne bűn, akkor nem lenne halál sem. (Róm. 6,23)
Ádám kiűzetése az Édenből
Azon a napon, amelyen vétkeztek, a szellemi majd a testi
halál állapotába kerültek. Nagy különbség van a szellemi halál
és a fizikai halál között. Amikor Ádám evett a tudás fájáról,
akkor elvesztette a szellemi közösségét Istennel, ami a szellemi
halálát eredményezte. Ezt mai, mobilos szóhasználattal úgy
mondhatjuk, hogy megszűnt a térerő. Ettől kezdve a testnek is
el kellett szenvednie a halált. Ádámnak és leszármazottjainak
semmilyen módja nem lett volna arra, hogy ebből a bukott állapotából önmagát megváltsa, ezért kellett Jézusnak megváltóként eljönnie. Ugyanis senki nem tudja a hajánál fogva magát
kihúzni a mocsárból.
A sátánnak semmi hatalma nem volt a földön, amíg hozzá
nem férkőzött az ember birtokában levő isteni erőhöz és hatalomhoz. Ádám ezt az Istentől kapott, föld feletti hatalmát adta
át a sátánnak. A sátán meg akarta szerezni az élet fáját az emberen keresztül. Miért nem a sátán ment oda az élet fájához és
miért nem ő maga szakította le a gyümölcsöt? A sátán ezt nem
tehette meg, mert ő csak egy olyan gonosz szellem, akinek nincs
teste (ezért nincs keze sem, amivel szakíthatott volna a gyümölcsből), és törvényes hatalma sincs a földön.
A földön törvényes hatalma csak annak van, aki testben
született meg, tehát az újjászületett ember ma is képes uralkodni a sötétség erői felett. A sátán a kígyó testét használva
férkőzött hozzá az ember föld feletti hatalmához. A kígyón ke34

resztül kísértette meg Évát és vette rá Ádámot, hogy felségárulást kövessen el.
A sátán a bukás után csak az emberen keresztül tudott volna hozzájutni az élet fájához, és ha ez sikerült volna neki, akkor
a sátán is részese lett volna az örök életnek. Mindahhoz, amihez Ádám fizikálisan hozzáfért, ahhoz a sátán is hozzájuthatott
volna. De Isten ezt nem engedte meg, ezért az emberpárt eltávolította a kertből, hogy ezt megakadályozza.
A sátán nem férkőzhetett oda az élet fájához, mert Istennek
más terve volt. Amikor Ádám térdet hajtott a törvénytelen szellemnek (sátánnak), akkor ezzel beengedte a földre az átkot,
amelynek része a halál és a pusztulás lett. Az ember bűnbeesése miatt Isten azonnal ítéletet hozott. Az események sorrendjében történt az ítélet, ami a kígyónál kezdődött, majd az aszszony, a férfi és a föld következett.
Átok a kígyón
Elsőként nézzük meg a kígyóra eső ítéletet.
1Mózes 3,14.
14. És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt
cselekedted, átkozott légy minden barom és minden
mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed
minden napjaiban.
Nyilvánvaló, hogy az átok előtt a kígyó nem a hasán csúszott. De mivel a kígyó testét használta a sátán, ezért átok szállt
rá és azóta a földön kell csúsznia.
1Mózes 3,15.
15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az aszszony között, a te magod között és az ő magva között: Ő
neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
Az Ige arra mutat rá, hogy a kígyó (sátán) követői és Jézus
hívei között állandó ellenségeskedés lesz. Isten ebben a versben az „asszony magvát” említi, aki Jézus. Isten itt valójában
azt mondta a kígyónak: Jézus a fejedre fog taposni, ami a kereszten bevégzett megváltást és a sátán feletti győzelmet vetítette előre.
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Átok az asszonyon
Másodikként nézzük meg az asszonyra eső ítéletet.
1Mózes 3,16.
16. Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik terajtad.
Vannak, akik úgy gondolják, hogy a nőknek az átok miatt
kell gyermekeket szülni. Isten azonban ezt már előzőleg megmondta Ádámnak és Évának, hogy szaporodjanak és sokasodjanak és töltsék be a földet. Tehát a gyermekszülés nem az átok
része. Abban az időben az asszonyra vonatkozó egyik átok a
gyermekszüléssel járó fájdalmakra vonatkozott. A másik átok
az, hogy a férj sok esetben leuralja a feleségét, ami nem igei
cselekedet.
Átok Ádámon és a földön
A harmadik és a negyedik ítélet a férfira és a földre eső rész.
1Mózes 3,17–19/a.
17. Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál
a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről
azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen
a föld temiattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.
18. Tövist és bogáncskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek füvét.
19/a. Arcod verítékével egyed a te kenyeredet…
Az átok emberre eső része az, hogy a bukástól kezdve nehéz
munkával kell megküzdenie a megélhetéséért. A bukással a
föld is átok alá került, amelynek része a tövis, a bogáncs és
gyomnövények. A tövis a teljes átok jelképe, amit Jézusnak
kellett értünk elhordoznia. Az emberek, akik keresztre feszítették Jézust, töviskoronát tettek a fejére.
A megváltás előképe
Isten a büntetés mellé odahelyezte a kegyelmet, ami egy
csodálatos ígéret volt a Szabadítóról, aki megváltja majd az em36

bereket a bűn átkától és annak örök következményeitől, és ezzel visszaállítja az embert az eredeti pozíciójába. Isten megígérte az asszony magvát (Jézust), aki a kígyónak (sátánnak) a fejére fog taposni és legyőzi az örök ellenséget. (1Móz. 3,15)
A prófécia megjövendölte azt is, hogy ebben a világban az
egymással szemben álló utódok, a kígyó követői és a Megváltó
követői között állandó ellenségeskedés lesz. Ez egy állandó
harcot jelent ebben a világban a gonosz és a Krisztusban hívő
emberek között. De Jézus az ellenség hatalmát teljesen megsemmisíti a megváltás során.
Kolosse 2,15.
15. [Krisztus] Lefegyverezvén a fejedelemségeket és
a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.
Az ember teremtése után, 4000 évvel később, Isten a megváltás során a szellemi világ gonosz fejedelmeit és uralkodóit
Krisztus közreműködésével megfosztotta a hatalmuktól, és diadalmenetében közszemlére tette őket, mint győztes hadvezér
a foglyait.
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VÁZLATOSAN A BIBLIAI IDŐKORSZAKOKRÓL
Senki ne aggodalmaskodjon, amikor a Máté 24,3 igevers
végén a „világ vége” kifejezést olvassa! Ez a görög nyelvben a
zsidó „időkorszakra” utal, nem pedig a világ végére. Tehát a
tanítványok valójában egy korszak végét tudakolták Jézustól.
Mégpedig azt, hogy Ő mikor fog visszajönni, mert az a zsidó
időkorszak végét fogja jelenteni.
Máté 24,3.
Mikor pedig az Olajfák hegyén ül vala [Jézus], hozzá
mentek a tanítványok magukban mondván: Mondd
meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? És micsoda jele
lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
Tehát nem a világnak lesz vége, csak ennek a bibliai időkorszaknak! Most Krisztus megjelenésére vár az egész gyülekezeti
Test (egyetemes Egyház). Akik befogadták Jézust életük Urának, azok biztonságban tudhatják magukat. Ők nem lesznek
kitéve a 7 év megpróbáltatásainak, mert elragadtatnak, és a
csapások idején a menny oltalmát élvezhetik. E természetfeletti
gondoskodásért mélységes hálával tartozunk Istennek!
A legjobban jársz el, ha még inkább szemed előtt tartod Isten rád vonatkozó időzítéseit és terveit! Ne ess pánikba, ne
lankadj el, se el ne keseredj azért, mert egy rövid időre el kell
hagyni majd a földet! Meg kell értened, hogy az elragadtatásnak, és az isteni ítélet végrehajtásának is meg kell történni. Te
addig is vezesd üdvösségre az elveszetteket oly módon, hogy
mondasd el velük az üdvösség imáját, aki erre nyitott. A Biblia
tanítása szerint a megpróbáltatásokat követően Isten gyermekeire egy dicsőséges világ vár! A történések megértéséhez az
alábbiakban foglaljuk össze a bibliai időkorszakokat.
AZ ÁDÁM ELŐTTI VILÁG
Isten a szavával megalkotta az univerzumot és mindent jónak teremtett. Isten jó, s mivel minden a maga neme szerint
terem, Ő nem teremtett gonosz dolgokat. Amikor Lucifer arkangyal felfuvalkodott, és Isten fölé akarta helyezni a trónját, a
mennyből a földre vettetett. Ettől kezdve a neve: sátán, illetve
ördög. Isten őt is jónak teremtette, de gonosszá vált. Mindeb40

ből nyilvánvaló, hogy Isten nem teremtett rossz dolgokat. Viszont ítélet szállt Lucifer birodalmára, a földre, amely pusztává
és kietlenné vált egy, az Ádám előtt bekövetkezett vízözöntől.
Feltehető, hogy az ítélet során a testüktől megfosztott szellemi
lények alkotják ma a démonikus hadsereget. (Lásd a 7. old.)
JELENLEGI VILÁG
Az időszámításról annyit szükséges tudnunk, hogy más a
földi és más a mennyei időszámítás. Egyes esetekben az egy
nap ezer évnek felel meg.
2Péter 3,8.
8. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek,
szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer
esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.
Ha a teremtés hét napját vesszük figyelembe, akkor az hétezer évnek felel meg. Mint a fenti grafikon is mutatja, Isten a
„jelenlegi világ” idejét 7000 évre tervezte. Az ember teremtését
követően már elmúlott 6 évezred. Ebből a gyülekezeti korszak
2000 év, amelyet a János evangélium 4,39–43 verseiből vett
kijelentéssel lehet alátámasztani.
János 4,39–40. 43. Egyszerű fordítás
39. Abban a samáriai városban sokan hittek Jézusban, mivel az az asszony elmondta nekik: „Mindent
megmondott nekem, amit csak tettem.”
40. Ezért a samáriaiak Jézushoz tódultak, kérték,
hogy maradjon velük, és ő ott is maradt még két napig.
43. Két nap múlva Jézus továbbment Galileába.
Jézus először a zsidók felé szolgált, azután két napra Samáriába ment a pogányok közé. A két nap a 2000 éves újszövetséget jelenti. Majd Jézus újra vissza fog térni a zsidókhoz, ami a 7
éves megpróbáltatások idejét jelenti.
Az újszövetség (a gyülekezeti korszak) zárultával sem a világvége jön el! Csak egy bibliai időkorszak fog lezárulni hamarosan! Most, a gyülekezeti korszak végén, a 7 éves korszaknak
pedig a küszöbén állunk, várva az Úr Jézus megjelenését a felhőkön és ezzel együtt az elragadtatást. E kis bevezető után nézzük meg részletesebben a jelenlegi világot.
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Ószövetség – A Lucifer vízözöne után Isten újjáteremtette
a Földet. Megalkotta a porból Ádámot, saját képére és hasonlatosságára. Isten a földet a javaival együtt az embernek adta és
úrrá tette kezének munkái felett. Ádám volt kezdetben e világ
istene. A Teremtő szabad akaratot adott neki, mint mindenki
másnak is. Ezt soha, senkitől nem vonja vissza, mert Ő nem
szegi meg az adott szavát. (Lásd a 13. oldalt.)
Amikor Ádám evett a tiltott gyümölcsből, engedetlen volt és
felségárulásával átadta az Istentől kapott hatalmat az ördögnek. Ezzel a döntésével elszakadt Istentől, szellemi halottá, elnyomottá és az ördög gyermekévé vált. Az ember kudarcot vallott, így egy időre a sátán lett e világ ura.
Isten – hogy törvényesen ismét beléphessen a földi élet dolgaiba – több lépcsőben szövetséget kötött az emberrel. (Lásd a
mellékletet.) Végezetül elküldte egyszülött Fiát, akit feláldozott
azért, hogy visszavásárolja, és ezzel megváltsa az emberiséget.
Újszövetség – A Jézus keresztre feszítésekor kiontott drága vér lett a pecsét az újszövetségen. Isten egy jobb szövetséget
adott nekünk Krisztus által.
Zsidó 8,6/b.
6/b. … [Jézus] jobb szövetségnek közbenjárója, amely
jobb ígéretek alapján köttetett.
Jézus az Ő dicsőséges megváltó munkája során: eltörölte a
bűnt, megváltott a szegénységtől, a betegségtől, a szellemi haláltól; legyőzte és lefegyverezte az örök ellenséget, az ördögöt;
hatalmat adott a hívőknek, hogy uralkodhassanak és győzedelmesen élhessenek a földön; halálával üdvösséget szerzett az
elveszett világnak; feltámadása által biztosította a szellemi újjászületést.
Krisztus az egyedüli út az Atyához. Kizárólag Jézus befogadásával nyerhet az ember örök életet és kerülhet a mennybe.
Akik nem fogadják be Jézust életük Urának, azok útja a pokolba vezet. Amikor valaki tudatosan befogadja Jézust a szívébe,
új életet kap az Atyától. Szellemünk újjászületésével ismét közösségbe kerülünk Vele, s az Ő családjához tartozunk. Jézus
megváltó munkája eredményeképpen az ember visszahelyeztetett abba a pozícióba, amelyben valaha az Éden kertjében volt.
42

Jézus ígéretet tett arra, hogy visszajön. Ehhez az időponthoz rohamosan közeledünk. A zsidó nép életében hét évenként,
periodikusan ismétlődik a szombatév. Így például az előző
szombatévek 2001-re, 2008-ra, majd 2015-re estek. A bibliatanítók álláspontja szerint az elragadtatás ideje valamelyik
szombatévben valószínű, mivel az ószövetségben a helyreállítás
is szombatévben történt. Izrael életében ezek az események az
őszi hónapokban, a zsidó újév kezdetén történtek.
János 16,13–15.
13. De mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától
szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
14. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz,
és megjelenti néktek.
15. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek.
Egy biztos, Jézus megígérte, hogy a mennyei Atyánk közölni fogja velünk az Ő tervét. Megjelenti a bekövetkezendőket,
mielőtt bármit is tenne. Hasonlóképpen Ábrahámnak is megjelentette Isten a tervét, hogy mit fog tenni Sodomával kapcsolatban. (1Móz. 18,17)
Máté 25,13. Egyszerű fordítás
13. Legyetek hát mindig éberek, mert nem tudjátok
melyik napon, és melyik órában jön vissza az Emberfia!
Ez az igevers csak a napra és az órára vonatkozik. Amenynyiben összekapcsoljuk a két igeszakaszt, akkor az világlik ki
belőle, hogy az évet és a hónapot esetleg megtudhatjuk.
A gyülekezeti korszakot követően színre fog lépni az antikrisztus, aki a 7 éves uralma alatt Izraelre tör majd, hogy elpusztítsa azt. A jelenlegi nézetek szerint ez az uralkodó az egyik
világvallásból fog előjönni, akit az iszlám világ Mahadinak fog
nevezni. Ez az esemény pedig már az elragadtatás utáni történések közé tartozik!
Az Izrael megsemmisítésére felsorakozott erők oly intenzívek, hogy kétséges, meddig lehet kézben tartani a politikai
helyzetet. Vissza lehet-e még több évig tartani a szélsőséges ra43

dikális erőket? Vagy a profetikus események beteljesedéséig
lehet, hogy mindössze csak pár évünk van hátra? Az utolsó másodpercekben vagyunk. A kegyelem kapuja, amely a gyülekezeti korszakot jellemezte, rövidesen bezárul.
Hét év ítélet – Miből ered ez a 7 év? Még az ószövetségi
időkben a zsidó népre „hetven hét” (490 év) ítélet szabatott,
amelyből 69 hét (483 év) már eltelt Jézus kereszthaláláig. Az
ítélet éveit a Messiás kereszthalála megszakította. Az ítéletből
még „egy hét” (7 év) hátra van. E hét év alatt az Antikrisztus
fog uralkodni.
Dániel 9,24/a.
24/a. Hetven hét [490 év ítélet] szabatott a te népedre [Dániel népére, Izraelre] és szent városodra…
Dániel 9,27.
27. És egy héten [7 év megpróbáltatás] át sokakkal
megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véresáldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok
szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad.
Jézus erre a 7 éves megpróbáltatás időszakára magához ragadja és a mennybe menti az újjászületett híveket, hogy megóvja őket a csapások sorozatától. Az elragadtatás pillanatában
az újjászületett hívők megdicsőült, romolhatatlan testet fognak
kapni. Ahogy Noé idejében Isten az igazakat bárka által mentette meg az ítélettől, most az elragadtatás révén biztosít számukra védelmet. Bármennyire is szörnyűséges 7 év vár az itt
maradottakra, a próféciáknak be kell teljesednie az Írások szerint: utolsó trombitaszó (1Kor. 15,52); a hét pecsét felnyitása
(Jel. 6. és 8. fej.); ítéletek (Lásd melléklet); stb. Ezért oly különösen fontos ma az evangelizációs munka, az elveszett lelkek
megmentése, azaz az embereket az Úr Jézushoz vezetni! Légy
részese te is ennek a csodálatos munkának!
A megsemmisítő erejű csapások ugyan Jeruzsálemre és Izraelre irányulnak, de ezek olyan erejűek lesznek, hogy azok
kihatnak a világ többi népére is. Szerezd meg az örök életet,
amíg nem késő! Lépj be a mennyei állampolgárok sorába! Az
üdvösség mindössze egy imatávolságra van tőled. Vedd segít44

ségül ezt az imát! Mondd el hittel és hangosan, és valld meg a
Krisztusba vetett hitedet Isten előtt:
HISZEM, HOGY JÉZUS ISTENNEK FIA. HISZEM, HOGY JÉZUS MEGHALT AZ ÉN BŰNEIMÉRT A BIBLIA TANÍTÁSA SZERINT. HISZEM, HOGY
JÉZUS FELTÁMADT A HALÁLBÓL AZ ÉN MEGIGAZULÁSOMÉRT. KÉRLEK,
JÉZUS, LEGYÉL AZ ÉN URAM, MEGVÁLTÓM ÉS GYÓGYÍTÓM! KÉRLEK,
JÉZUS, KÖLTÖZZ A SZÍVEMBE! MEGVALLOM: JÉZUS, TE VAGY AZ ÉN
URAM, MEGVÁLTÓM ÉS GYÓGYÍTÓM! MEG VAGYOK VÁLTVA! ÚJJÁSZÜLETTEM KRISZTUSBAN! AZ Ő SZENT VÉRE MEGTISZTÍTOTT MINDEN
BŰNTŐL. KÖSZÖNÖM ÚR JÉZUS AZ ÖRÖK ÉLETET! ÁMEN.
A 7 éves rövid időciklus a keresztények elragadtatásával
kezdődik, amikor is az Úr a felhőkben jelenik meg. A lába ekkor nem érinti a földet, tehát az elragadtatáskor a levegőben
találkozunk Jézussal.
1Thessalonika 4,15–17.
15. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi
akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak.
16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával
és isteni harsonával leszáll az égből: és először azok
támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban;
17. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhőkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben; és ekképpen mindenkor az
Úrral leszünk.
Amikor Illés a mennybe ragadtatott, látták ugyan az emberek, mégis kételkedtek. Hitetlenségükből fakadóan 3 napig keresték őt. Amikor a kereszténység több milliárdos tábora el fog
ragadtatni, akkor a keresésük 3 évig fog eltartani.
A világ ezt az eseményt komolytalannak tartja, de a Biblia
tanít róla. Ezért jobban teszed, ha hiszed, nehogy egyszer csak
váratlan meglepetés érjen. A gyülekezeti Test (az egyetemes
Egyház) most Krisztus megjelenését várja.
Az ítélet nem vonatkozik az üdvözült, újjászületett keresztényekre! Ezért az ítélet idején az újjászületett keresztények
nem is lesznek a földön! Ugye, örülsz ennek? Az elragadtatás
után a földön elszabadul majd a pokol. Jeruzsálemben lesz a
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székhelye a hamis prófétának és az Antikrisztusnak. Itt uralkodik 7 évig, és innen indul hódító útjára, amíg végső csapást
nem mér rá Jézus és a hívőkből álló serege. A ciklus végén Jézus visszajön az elragadott és megdicsőült testben élő szentek
seregével, akik ekkor a földre lépnek.
A három ítélet közül kettő erre az időszakra esik.
1.) A 7 éves ciklus elején Krisztus ítélőszéke elé állnak az Úr
újjászületett – élő és a már elhunyt – gyermekei, jutalomért.
2.) Isten a 7 éves korszak végén megítéli a meg nem tért élő
népeket, hogy kiválassza, kik léphetnek be a Millennium korszakába. (Lásd melléklet)
Akiknek megvan a kellő bibliai ismeretük az elkövetkezendő idővégi eseményekről, azoknak a szívében teljes békesség
uralkodik. Isten irányába pedig leírhatatlan hálát éreznek,
hogy az Ő felséges rejtekében lakozhatnak a viharfelhők elvonulásáig.
Millennium – Jézus a második eljövetelekor a hívőkkel együtt jön és az armageddoni csatában legyőzi a sátánt.
2 Thessalonika 2,8.
8. És akkor fog megjelenni a törvénytipró, akit
megemészt az Úr az Ő szájának leheletével, és megsemmisít az Ő eljövetelének megjelenésével.
Ezt követően a keresztény hívők egy dicsőséges, békés korszakban 1000 esztendeig együtt uralkodnak a földön Krisztussal. Ez lesz az ezeréves földi királyság.
Jelenések 20,4.
4. És láték királyiszékeket, és leülének azokra, […]
és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
Ez idő alatt előkészítik a Földet arra, hogy Isten alászállhasson az emberek közé. A korszak végén Isten ítélőszéke elé kerülnek mindazon élők és holtak, akik nem fogadták el életük
Urának Jézust. Ez a 3. ítélet. Az ellenség a korszak végén végleg
eltöröltetik, és az ördög a tüzes tóba vettetik.
Jelenések 19,19–20.
19. És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az
ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen,
aki [Jézus] a lovon ül vala és az Ő serege ellen,
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20. És megfogaték a fenevad [antikrisztus], és ővele
együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette őelőtte,
amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét
felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének.
ÚJ VILÁG
Isten tűzzel tisztítja meg a földet és visszaállítja azt eredeti
tökéletességébe. Megdicsőült testben itt is jelen lesznek Jézus
hívei, s együtt élnek a hús-vér emberekkel. A mennyei Jeruzsálem alászáll a földre, ahol maga Isten trónja is lesz.
Jelenések 21,10/b.
10/b. … megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent
Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből.
Maga Isten fog uralkodni ebben a csodálatos, dicsőséges eljövendő világban, ahol nem találtatik többé betegség, fájdalom,
halál és gyász. Isten a földön lakozik és uralkodik örök időkre,
ahol új feladatok, új küldetések várnak majd az emberekre.
Forrás:
– Jim Sanders – Ímé, eljövök hamar c. könyv
(Jelenések könyve I. rész)
– Jim Sanders – Én vagyok az Alfa és Omega c. könyv
(Jelenések könyve II. rész)
– John Hagee – Visszaszámlálás Jeruzsálem fölött c. könyv
(Krisztus Szeretete Egyház kiadásában megjelent könyvek.)
Az első két könyv elolvasásával lehull a lepel az idővégi történésekről. Feltárulnak a titkok a közeljövőben bekövetkező
eseményekről, mint pl. az elragadtatás, a hét év megpróbáltatás vagy Jézus második eljövetele. Sokan félreteszik e témát,
mert a nem az Igén alapuló tanítások félelmet keltenek bennük. De ha Isten Szellemétől vezérelve olvassuk, akkor kimondhatatlan örömöt és hálát érezhetünk a mennyei Atyánk
iránt, Aki kimenti az Ő gyermekeit a megpróbáltatások alól. A
harmadik könyv a próféciák beteljesedését vizsgálja a Biblia
szemszögéből.
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Békevár – Családi fészek és mentsvár – 3 kötete
Imakönyv missziós célokra
Hívó szó – prospektus
Alapigazságok – 1. Teremtés
ELŐKÉSZÜLETBEN:
Alapigazságok – 2. Ki az ember?
Alapigazságok – 3. A megváltás
Alapigazságok – 4. Imafajták
TOVÁBBI TERVEINK:
Folytatni az Alapigazságok sorozatot
Ezek magvalósításához köszönettel fogadunk
támogatásokat az Egyesületünk részére.
Kívánjuk, hogy ehhez gyümölcsöző aratás társuljon!
Számlaszám: CIB bank 10700749-67761939-51100005
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