
 

 

l…hogy ha most rögtön meghalnál, a Mennybe mennél?
Kérlek szánj rá öt percet hogy elolvasd ezt a traktátust. Mi az az öt perc az örökkévalósághoz képest?

Fontold meg a kovetkezőket nagyon alaposan.
Eladnád e az egyik szemedet egy millió Euroért?
Talán? Vagy talán mindkét szemed 20 millióert? Ilyet
nem tennél mert a szemeid megfizethetetlenek

számodra. A te lelkednek érteke olyan drága, hogy Jézus azt
mondta, a szemeidet semmibe sem kéne hogy vegyed ahoz
képest. (Máté 5:29, Márk 9:47)

Ne az egészséged, kariered, gazdagságod, társadalmi
helyzeted, vagy  bármi más világi dolog legyen számodra
a leges leg fontosabb. Legyen mindennél fontosabb a
lelked örökkévaló üdvözülése. (Márk 8:36)

Ha valaki téged egy ezer méteres szakadék felé
tuszkolna, megkérdeznéd e azt a személyt, hogy
miért csinálja? Vajon megpróbálnád e magad
kiszabaditani ebből a kinos helyzetből? Tűnődtél e
már valaha is azon hogy miért fogsz meghalni?
Tudod te azt, hogy megváltoztathatod ezt a kinos

állapotot?

Mi mindnyájan a saját önző módunkon, Isten ellen
fordultunkés  a saját szivünk kivánságait követtük. A
saját magunk által felállitott szabályok szerint éltük
életünket, megvetvén Isten törvényét és hatalmát. Ez
azt jelenti, hogy mindnyájan vétkeztek es szűkölködnek az Isten
dicsősége nélkül (Róma 3:23).

Ki az aki közűlünk elmondhatja, hogy
nem vétkes az Isten tökéletes és Szent

törvényének megszegésében?
(Mózes II. Könyve 20:1-17)

(1)  “Ne legyenek neked Isteneid én elöttem.”
Isten az első az életedben? Minden másnál jobban
szereted Istent?

(2)  “Ne csinálj magadnak faragott képet.”
Ez azt jelenti, hogy ne keszitsünk magunknak
isteneket a saját elképzeléseink szerint, legyen az a
kezünk, szivünk vagy az elménk által. (Ezékiel 14:3-7)
A Szentirás figyelmeztet arra, hogy a bálványimadók
nem léphetnek be a Mennyei Birodalomba. (Jelenések
22:15.)

(3)  “Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd.”
Használtad e valaha is Istennek nevét káromkodásra? Még
Hitlernek a neve sincs olyannyira megvetve hogy
káromkodásként használják. Ha egyszer is használtad Isten
Szent nevét átkozódásra, akkor Isten káromló vagy.

(4)  ”Megemlékezzél a szombatnapról, hogy
megszenteld azt.”
Megkérdezted e valaha, hogy mit követel Isten a
szombattal kapcsolatban?

(5)  ”Tiszteld atyádat és anyádat.”
Mindig úgy tisztelted szüleidet, hogy az kedves volt
Isten előtt?

(6)  ” Ne ölj.”
Jézus figyelmeztetett arra, hogy ha ok nélkül
haragszunk, akkor méltók vagyunk az ítéletre.(Máté
5: 21-22) Ha utáljuk testvérünket, akkor Isten
gyilkosnak hiv minket. Viselkedésünkkel és
szándékainkkal is megsérthetjük Isten törvényét.

(7)  ”Ne paráználkodj.”
Jézus mondta “ ha valaki asszonyra tekint gonosz
kivánságoknak okáert, immár paráználkodott azzal
a ő szivében” (Máté 5:27-28) Emlékezz, Isten látott
minden gondolatodat es minden bűnt amit valaha is
elkövettél. Meg van irva, paráznák (akik házasság
előtti nemi életet élnek), házasságtörők nem
mehetnek be Isten országába.(Jelenések 22:15, és
21:8)

(8)  ”Ne lopj”
Elvettél e valamit is, ami egy másik személy
tulajdona volt (értéktől függetlenül)? Mert
akkor egy tolvaj vagy.

(9)  ”Ne tégy hamis tanubizonyságot”
Hazudtál e valaha is életedben? Mert akkor egy
hazug vagy. A Biblia figyelmeztet arra, hogy minden
hazugnak része a tűzzel és kénkővel égő tóban
lesz.(Jelenések 20:8) A hamisságot talán nem
tartod súlyos bűnnek, de Isten igen. (Jelenések 21-
27)

(10)”Ne vágyakozz”
Ez azt jelenti, hogy ne kivánjunk semmit ami más
tulajdonában áll és ne irigykedjünk rájuk azért
amijük van. A vágyakozó, epekedő nem örökli Isten
országát. (1Korintus 6:9-10 és Efézus 5:5)

Ki az aki közűlünk elmondhatja, hogy nem vétkes ezeknek a
Parancsolatoknak megszegésében? Mivel hogy van
lelkiismeretünk, igy tudatosan vétkeztünk (Roma 2:14-16).
Mindnyájan vétkeztünk és csak úgy mint a polgári törvénykönyv

szerint, nem kell tiz törvényt megszegned ahoz, hogy elitéljenek,
igy a Biblia is figyelmeztet, “Mert ha valaki az egész törvényt
megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában
bűnös.”(Jakab 2:10) Isten haragja van azokon akik engedetlenek
neki és akik az elméjükben Isten ellenségei a gonosz
cselekedeteik által. (Efézus 2:3 és Kolossé 1:21)

Egyszer egy kislány amint egy füvön legelésző
báránykát figyelt, azon tűnődött, milyen fehérnek
látszik a zöld háttérben. De mikor behavazott
meglepődött, hogy “ugyan az a bárány most
piszkosnak tűnik a fehér hó mellet”. Ugyan az a bárány volt, csak
egy másik háttérben. Ha az emberi mérce hátteréhez hasonlítjuk
magunkat, akkor elég tisztának látszunk, de ha a tiszta, hófehér,
Isten igazságának hátteréhez viszonyítjuk magunkat, ami az Ő
tökéletes törvénye, akkor valóban olyannak latjuk magunkat
amilyenek vagyunk, tisztátalanok és a bűneink Isten szemében
szennyesek, mocskosak. Isten törvénye az a Szent mérce (Máté
5:17-22 és Róma 2:11-16) amely által az egész emberiség lesz
megítélve az Ítélet napján mikor mindnyájan számon leszünk
kérve Isten előtt.

Talán furcsán hangzik, de a legrosszabb amit
ebben a pillanatban tehetsz az, hogy
megpróbálod rendbe tenni az életedet: belátod
hogy vétkeztél és mostantól betartod Isten
parancsolatait, jókat cselekszel, rendesen
beszélsz és csak tiszta gondolataid lesznek. De

gondolod, hogy egy bíró el kéne engedjen egy gyilkost csak azért
mert az megígéri, hogy megváltozik? Nem. Adóssága van a
törvénnyel szemben és meg kell hogy büntetve legyen. Azonkívül,
az idő nem bocsátja meg a bűnt. Ott vannak például a náci
háborús bűnösök. Némelyik még a mai napig is az
igazságszolgáltatás elé van hurcolva.

Talán azt gondolod, hogy mivel Isten jó, így majd
elnézi vétkeidet az Ítélet napján. De tegyük
fel, hogy te mint egy borzalmas
bűncselekmény elkövetője a bíróságon azt
mondanád a bírónak, hogy „bíró úr, bűnös
vagyok de hiszem hogy maga egy jó ember és ezért
elnézi a bűncslekményemet és szabadon enged”.
Valószínűleg a bíró ezt felelné: „éppen azért mert
jóságos vagyok, mindent elkövetek hogy igazságot
szolgáltassak és megfelelően meglegyél büntetve a
bűncselekedeteidért.” Szomorú valóság, hogy  amiben az
emberek reménykednek, Isten jósaga , pont az fogja őket
kárhoztatni az Ítélet napján.



A mi bűnünk elnyerte bérét és ez a bér az
örökkévalo halál és elszakadás Istentől, a
pokolban. (Roma 6:23). A Biblia úgy írja le a
poklot, mint az Isten tömény, elegyítetlen
haragjának a helye, ahol kiolthatatlan a tűz, a
szenvedés és fájdalom, csalódottság és méreg, az
elkülönitetség és bűnbánat. Az örökkévaló

bűnhődés helye. (Márk 9:43-48, Máté 13:41-42, 49-50, 2.Péter
3:4, Jelenések 20:15, 21:8) Mi mindnyájan a teremtő Istenünk
elé fogunk állni és felelőségre leszünk vonva életünk bűnei miatt.
(Zsidók 9:27)

A jó hír (Evangélium) az, hogy Isten nem
akarja hogy elszenvedjük Iránta való bűneinket
és engedetlenségünk következményeit. Ő
elkészítette az utat számunkra, hogy a bűneink
meg legyenek bocsátva azzal, hogy elküldte
Fiát, Jézus Krisztust, hogy szenvedjen és
meghaljon a kereszten, hogy evvel magára
vegye a mi  bűneinket amiket mi követtünk el,
hogy a azok meglegyenek bocsátva. (Roma
5:8-9, Kolossé 1:12-14, 1 Péter 1:18, és 3:18, Ézsaiás 53: 4-5,
Efézus 2:13, 1 Korintus 15:3-4, 1 Timóteus 1:15).

Ennek az ingyen ajándéknak elfogadásához
muszáj, hogy megalázkodj, tudomásul vedd és
megbánd bűneidet Isten előtt és kérd Őt hogy
bocsásson meg. (Cselekedetek 17:30, Róma
6:23, Róma 5:15-21) és helyezd bizalmadat
Jézusba mint Uradba és Megváltódba. A halálnak

többé nincs joga azokhoz akik Jézus Krisztushoz tartoznak
(Roma 6:11, Róma 10:13, 1 Korintus 15:21-22 és 56-57). Ha
nem tudod hogy kell imádkozni, vedd alapul az 51-es Zsoltárt,
amit Dávid király imádkozott mikor Istentől bűnbocsánatot kért.

„Mert Isten úgy szerette e világot, hogy egyszülött
Fiát adta érte, hogy aki csak hisz Őbenne el ne
vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3:16)

„Ha száddal megvallod, hogy Jézus az Úr és
szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a
halálból, üdvözülsz”. (Roma 10:9)

TE hol fogod tölteni az
örökkévalóságot?

Drága barátom, higgy Jézusban és fogadd be
Őt ma, mint megváltódat. Ha az O terve nem
teljesen tiszta számodra, olvasd át ezt a
traktatust újra és újra, anélkül hogy letennéd
addig, míg meg nem érted. A lelked az többet
ér mint az egész világ.

LHa már megkérted Istent, hogy

bocsássa meg bűneidet vajon
utána  mit kell tenned?

Imádkozz minden nap
(1 Teszalonika 5:17, Lukács 18:1)

Olvasd a Bibliát minden nap
(Ap.csel 17:11, Zsoltárok 1:2)

Nyilvánosan tégy megvallást Krisztusról és
meritkezz be
(Máté 10:32, 28:19 és 20, Ap.csel 2:41, 8:36-38).

Látogass egy olyan gyülekezetet ahol a Biblia
van hirdetve és Krisztus van tisztelve.
(Zsidók 10:25, 1 Timótheus 3:15, Példabeszédek
30:6, 2 Timotheus 3:16-17, Lukács 9:35)

Tartsd meg Krisztus Parancsolatait
(János 14:15, Lukács 9:23)
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KÉRÜNK, TARTSD TISZTÁN MAGYARORSZÁGOT.

Meg ha el is utasítod a legdrágább ajándékot, hogy Jézus Krisztus a te
helyedben meghalt a te bűneidért, és nem fogod újra elolvasni ezt a traktatust, kérünk

légy felelősségteljes és ne szemetelj vele, vagy add tovább másnak.  Isten miránk bízta
e világot, hogy megvigyázzuk.  (1 Mózes 1:28-29)
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