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Jézus

Név: Jézus Krisztus 
Név: Jézus Krisztus 

Lakhely: Názár�  

Szül� � i hely: B� lehem 

Él� kor: 30 év 

Foglakozás: ács �  vándorprédikátor 

Ismert� őjegy: Mély benyomást keltő személyiség 

Vád: Állítja, hogy ő Isten Fia 

Vádlók: Jeruzsálemi vallási vez� ők 

Ítél� : Ker� zt általi halál
Genezáreti-tó
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Feljegyzések 
a bírósági tárgyalásból:

Történt Krisztus 
után 33-ban

Pilátus, Júdea helytartója a vallatásban eskü 
alatt kérdezi: „Király vagy te?“ 

Jézus válasza: „Te mondod, hogy király vagyok. Én 
azért születtem és azért jöttem a világba, hogy 
bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az 
igazságból való, hallgat az én szavamra. ”
János 18,37

A keresztre feszítés

Jézust, miután Pilátus megkorbácsoltatta, át-
adják a kivégző osztagnak. Ezután egy gunyo-
ros szertartás következik. Tövisből készült ko-
ronát tesznek Jézus fejére. A hosszú, hegyes 
tüskék a húsába hatolnak. Majd kemény botü-
téseket mérnek rá. Jézus vérrel borítva áll hó-
hérai előtt. Gúnyos nevetés közepette ráadnak 
egy bíborköntöst, hogy az jelképezze királyi 
mivoltát. 

Természetesen mindez nyilvánvaló cinizmus. 
Majd letérdelnek eléje. Maró gúnnyal csúfolják: 
„Éljen a zsidók királya!”

Pilátus köve Cézáreában Gabbata „kőpadolat” az Antónia erőd udvarán

Pilátus, Júdea helytartója a vallatásban eskü 
alatt kérdezi: „Király vagy te?“ 

Krisztustövis, feltehetően 

a töviskorona anyaga

ros szertartás következik. Tövisből készült ko-

téseket mérnek rá. Jézus vérrel borítva áll hó-
hérai előtt. Gúnyos nevetés közepette ráadnak 

Majd letérdelnek eléje. Maró gúnnyal csúfolják: 

hérai előtt. Gúnyos nevetés közepette ráadnak 

Antónia erőd, a római helytartó székhelye

Az ókori Jeruzsá-
lem térképe

Antónia
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A kivégzési helyre vezető úton valakit arra 
kényszerítenek, hogy vigye Jézus keresztjét. 
Ezt követi a keresztre feszítés. Az elítélt mez-
telen testét a földön egy vízszintes gerendára 
szegezik, majd felhúzzák egy magas szálfára. 
Néhányan megrendülve bámulnak. Mások 
arcán izzó gyűlölet ül. Teljesen besötétedik. 
Az egész földre kísérteties csönd borul. Három 
óra sötétség! Hosszú idő. Délután három óra 
körül egy mindent átható kiáltás hallatszik a 
keresztről. Jézus szava: „Elvégeztetett!” Beáll a 
halál. Röviddel ezután hangos mennydörgés. 
Erős földrengés rázza meg a földet – félelme-
tes természeti esemény. 

Amikor a római kivégzőosztag vezére látja 
Jézust meghalni, holtsápadtan elismeri: „Ez az 
ember valóban Isten Fia volt!”

„Ez az embervalóban IstenFia volt!”

Kakas a főpap udvarában

Golgota (= Koponyahegy) sziklái

Keresztút
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A v áros a feje tetején áll. Jeruzsálem 
utcáin mindenhol nagy a súgás-bú-
gás. 

Bírói tévedés volt? Miért kellett ennek az 
embernek egyáltalán meghalnia? Miért? Miért 
feszíttették keresztre a nép vezetői? Egy 
azonban nyilvánvaló volt: a nép alapjában véve 
Jézus oldalán állt. 
Ha akkoriban választhattak volna, akkor Jézus 
lett volna az ő emberük. 
Hiszen lett volna elég legény a gáton, hogy a 
megszállókkal, ezzel a római bandával elbán-
janak!

„A napjaim meg vannak 

számlálva. Az él� em 

azonban Jézusé. Mivel 

Jézus Krisztus feltámadt, 

ezért vele együ�  fogok élni. 

A koporsó számomra nem a 

végállomás.”

A szóbeszéd Jézus körül
azonban nem ér véget.

Ki volt ez a Jézus?

A v áros a feje tetején áll. Jeruzsálem 

De ez akkor teljesen máskép-
pen alakult. Teljesen másképp.

Az ún. „Arany kapu” Jeruzsálemben.

azonban nem ér véget.
Három nappal később 

újabb botrány. Felfoghatatlan
dolog történik.

Akkoriban így tudósított volna a sajtó:
Jeruzsálem:

A sokkhatás tökéletes.
A megölt Jézus él!

Jézust halála után három 
nappal látták a társai.

500-an állítják, hogy látták
őt. Jézus csak tetszhalott volt?Kínos eltussolása a botránynak.

Az őröket megvesztegetik.
Jelszó: Hallgass, fogd be a szád!

Szigorúan bizalmas!
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Vélemények Jézus rabbiról

Már napok óta az érdeklődés közép-
pontjában álltak a Jézus körüli ese-

mények. Egyre többen lettek azok, akik nyíltan 
Jézushoz tartozónak vallották magukat. Mások 
titokban, zárt ajtók mögött találkoztak, mivel 
féltek a besúgástól. Végül azt állították, hogy 
Jézus megjelent nekik testben, és él! Milyen 
megbotránkoztató kijelentés. 

Valahogy mindenki ideges 
volt. A Jézus körüli 

rejtély sokaknak fejfájást okozott: Ki volt 
ez az ember valójában? Egy demagóg? Egy 
ellenszegülő? Egy forradalmár, aki meg akarta 
változtatni a társadalmat? 
Egy kudarcot vallott? Vagy valóban Isten 
prófétája volt? 

Egyetlen emberről sem vitatkoztak olyan élesen, mint Jézusról. Vannak, akik teljes 
szívből szeretik, míg mások halálosan gyűlölik őt. A legtöbben kikerülik a „Jézus-té-
mát”, mivel ez kínosan érinti őket. Miért? Mert túl személyes nekik.

Érdekes:
Mindemellett Jézus mindig fején találja a szö-
get. Amit  Ő mond, az mindig hajszálpontosan 
úgy van. Úgy ismeri az embereket, mint senki 
más. Az  Ő szavai igazak. Nála mindenki pon-
tosan tudja hányadán áll. Így vagy úgy. Senki 
sem váltott ki oly nagy ellentmondást, mint  Ő. 
Egy azonban különösen figyelemreméltó: Ahol 
Jézus megjelenik, ott a nyomorúság rendsze-
rint előbújik a zugból. Szegények, betegek és 
a társadalom perifériáján lévők vonzódnak 
hozzá.  

Jézus neve – követői számára olyan, mint zene 
a fülnek. Az ellenfelei legtöbbjének azonban 
provokáció. Mindenhol, ahol a Jézus-téma a 
kedélyeket felkavarja, megoszlanak a vélemé-
nyek. 
Miért írnak újból és újból arról, akinek állítólag 
halottnak kellene lennie? Miért írják a magazi-
nok hosszú hasábjain azt, hogy Jézus halott? 
Miért írnak könyveket egy állítólag halott 
Jézusról, miközben milliók állítják, hogy Ő él? 
Miért filmesítik meg mindig újra és újra Jézus 
életét? Ugyan miért? Vagy több van ebben, 
mint amit az ember bevallana? Mi az, ami 
barátot és ellenséget egyaránt lenyűgöz ebben 
a Jézusban? Jézus – Ki vagy Te? 

Vagy Ő volt minden idők legnagyobb 
csalója, aki másoknak a meny-

nyországot ígérte, de maga mint súlyos bűnöző 
kereszthalált halt? Vagy talán mégis igazat 
mondott, amikor azt állította magáról, hogy Ő a 
Messiás, az élő Isten Fia? 

Néhányan megértették: a 
Jézus-kérdést 

végérvényesen tisztázni kell. De hogyan? – Ez a 
kérdés mindmáig aktuális. 

De azt sem lehet tagadni, hogy Jézus 
csodálatos dolgokat vitt véghez. 

Felfoghatatlan dolgokat: csodái, jelei, hatalmas 
tettei az egész népet ámulatba ejtették. 
És azok, akik segítségét megtapasztalták, 
tudták: Jézus mindenki mástól különbözött.

Valóban Valóban 
feltámadt feltámadt 

Jézus?Jézus?

Jeruzsálem ma
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Jézus létezése      történelmileg bizonyított?

Halászbárka a Genezáret tavon

A zsidó történész, Josephus Flavius Krisztus 
után 90-ben a „Zsidók története” című írásában 
a következőképpen számolt be Jézus történel-
mi létezéséről (XVIII 3,3): „Ebben az időben élt 
Jézus, ez a bölcs ember, ha ugyan szabad Őt embernek 
neveznünk. Ugyanis csodákat művelt és tanította az 
embereket, akik szívesen hallgaták az igazságot és 
sok zsidót és sok görögöt megnyert. Ő volt a Krisztus. 
És ámbár főembereink följelentésére Pilátus 

keresztre feszíttette, most is hívek maradtak 
hozzá azok, akik addig szerették. Mert harmadnap 
feltámadt és megjelent közöttük, mint ahogy 
Istentől küldött próféták ezt és sok más dolgot előre 
megjövendöltek felőle.”

További Biblián kívüli források is bizonyítják Jé-
zus életét. Így például Tacitus római történész, 
 Suetonius,a  Hadrianus császár uralkodása 
alatt tevékenykedő római udvari hivatalnok , 
 és Plinius Secundus, a kisázsiai Bitinia római 
helytartója. 
Napóleon, aki háborúival fél Európát rettegés-
ben tartotta, a következőket írta élete végén a 
naplójába: „Én az összes katonámmal és tábor-

nokommal negyed évszázad alatt sem tudtam 
akár egyetlen egy kontinenst is meghódítani. 
Ez a Jézus pedig minden fegyveres erőszak 
nélkül győz évezredek, nemzetek és kultúrák 
felett.”

A zsidó történész, Josephus Flavius Krisztus 
után 90-ben a „Zsidók története” című írásában 

„A vallás, az hit 

´valamiben’ – ezzel 

szemben ker� ztyénnek 

lenni annyi, mint 

személy�  kapcsolatban 

állni Jézussal.”

Öt kenyér és két hal

Jézus létezése      történelmileg bizonyított?

„Az egy� len logikus köv� kezt� � : Hinnem kell Jézus Krisztusban!”
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Nem! Hiszen saját maga mondta: „Az én országom 
nem ebből a világból való.” János 18,36 

Ha Jézus a reprezentációt tartotta volna fontos-
nak, akkor mint hadvezér nyomult volna előre, 
hogy „visszahódítsa” magának a világot. Egy 
királyi palotában születik, igen, de ez az érzelgős 
bébitörténet? És ez a szánalmas istálló? Ökrök és 
szamarak között? Ebben az eldugott fészekben, 
Betlehemben? A legnyomorúságosabb körülmé-
nyek között? Kérdések kérdések hátán. 

És mégis, Jézus hatalmas módon beavatkozott 
a világtörténelembe. Tanításain keresztül és az 
Isten szeretetéről és megbocsátásáról szóló 
forradalmi üzenete által számtalan gyógyulást, 
szabadulást és örök életet adott, akkoriban Izrá-
elben és később világszerte mind a mai napig. 

Isten kijelentései Izráel népe között, Jézus 
Krisztus személye és a Szentírás elválasztha-
tatlanul összekapcsolódnak egymással. Jézus 
Krisztus Isten mentő kiáltása egy reménytelenül 
elveszett világ felé. 

Ennek felismeréséhez Isten által megnyitott 
szemekre van szükség. Ezért mindazoknak, akik 
csúfolódnak Isten és az Ő Fia, Jézus Krisztus 
felett , és tagadják létezésüket, azoknak tudniuk 
kellene, hogy mit mond róluk a Biblia: Akik 
bebeszélik maguknak, hogy „Isten egyáltalán 
nem létezik”, azok elmennek a valóság mellett. 
Zsoltárok 14,1 

„Isten elrejti az igazságot azok elől, akik bölcsnek és 
okosnak tartják magukat, de a tudatlanoknak kijelenti 
azt.” Máté 11,25

„Isten az örökkévalóságban 

nem kérdezi majd, hogy 

melyik egyházhoz tartoz-

tam. Csak egy számít, hogy 

megbocsá� a� ak- e a bűne-

im az Úr Jézus által.”

Jézus a világtörténelmet       akarta formálni?

A heródesi templom modellje Jézus korából
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Ben Hur  –  hatalmas siker – Bestseller!
Egy fi lm, amely világszerte milliókat ragadott magával.

L. Wallace generális egyszer a vonaton talál-
kozott Ingersoll ezredessel, egy közismert 
ateistával. Sok mindenről beszélgettek, többek 
között a „ keresztyénség értelmetlenségé-
ről” is. Wallace nagyon lelkesedett útitársa 
ötletéért, aki a következőket mondta neki: „Ön 
egy intelligens és képzett ember. Miért nem ír egy 
könyvet, amelyben bebizonyítja, hogy a  keresz-
tyénség értelmetlen és Jézus soha nem élt?! Ez lenne 
csak az igazi nagy siker!” 

L. Wallace nagy lelkesedéssel nekilátott a 
munkának. 
Valósággal el volt ragadtatva a gondolattól, 
hogy híres legyen. Könyvéhez éveken át gyűj-
tötte az anyagot. 
Már négy fejezetet megírt, amikor villámcsa-
pásként érte a felismerés, hogy Jézus Krisztus 
valóban élt. 
Sőt arról is meg volt győződve, hogy ez a 
Jézus több volt, mint csupán egy történelmi 

személy. 50 évesen életében először térdelt le, 
hogy imádkozzon. Arra kérte Jézus Krisztust, 
Isten Fiát, hogy mentse meg, és átadta neki az 
egész életét. Ezután elhatározta, hogy átírja 
könyvének addig megírt fejezeteit. Ebből szü-
letett meg a „Ben Hur”, amely később világhírű 
filmsiker is lett. Így vált Lew Wallace tábornok 
a Jézus Krisztushoz való radikális odafordulás 
megragadó példájává. Az ember ugyanis Isten 
titkait nem a szemével, nem is csak a racionális 

gondolkozással, hanem a szívével ismeri fel, 
amelyet előbb Istennek kell megvilágítania, így 
olvassuk Efézus 1,18-ban. 
„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az 
Istent.” Máté 5,8

„Minden alapv� ően 

megváltozª  , amikor 

az Úr Jézus él� em�  a 

kezébe v«  e. Csak most 

tudom, hogy mi az igazi 

boldogság.”

Lew Wallace
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… és még mindig írnak …! … hajmeresztő!

Egyes hírlapok és újságok igyekeznek lejáratni 
az egyházat, a keresztyénséget és a Jézusban 
való hitet. Minden keresztyénséghez kapcsoló-
dó dolgot „értelmi korlátoltságnak” tekintenek, 
s azt állítják, hogy az „nem tudományos”. Az 
egészet maradinak minősítik. 

Ahelyett, hogy elfogadnák az igazságot, 
átlátszó, nem bizonyított állításokkal vitatkoz-
nak. Az igazságot a szőnyeg alá söprik. Nem 
sorolják-e ezzel saját magukat is az „intellek-
tuálisan tisztességtelenek” kategóriájába? 

Még mindig érvényes, hogy: „Egy állítás csak 
akkor hamis, ha bebizonyították az ellenkező jét.”
Ez még mind a mai napig várat magára. Ezért is 
zúzódik szét a Biblia igazságán minden hamis-
ság és hazugság. Jézus szavaiba a kritikusok 
foga is ezért fog beletörni újból és újból. Jézus 
ezt mondja: „Az ég és a föld elmúlik, de az én 
beszédeim nem múlnak el.” Máté 24,35

Természetesen a keresztyénség és annak szá-
mos hivatalos képviselője is felelős azért, hogy 
hitvallásuk nem hiteles. Hajmeresztő az, amit 
az evangéliumból, a Jézusról szóló örömhírből 
csináltak. És milyen megrázó dolgok történ-
tek, állítólag még Isten nevében is: ott van 
például a vallási háborúk szégyene, a szörnyű 
inkvizíció, amelyben teljesen ártatlan embe-
reket kínoztak és öltek meg. Sok „keresztyén 
hamispénz” van forgalomban. Nem mindenben 
van benne Jézus is, amin az áll, hogy keresz-
tyén vagy keresztény.

„Amikor hívő ker� ztyén 
l«  em nagy kő � «   le 

a szívemről. A szörnyű 
bűntudat elmúlt. Csak 

most tudom igazán, hogy 
mit jelent felszabadultan nev� ni.”

„Nincs senki, aki 

egy él� �  olyan 

mélyrehatóan meg 

tud változtatni, 

mint Jézus 

Krisztus.”
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Nem csoda...

Miért ismerik el ma olyan kevesen a Szentírást teljes egészé-
ben tekintélynek? Csoda az, ha az utca embere csalódottan 
elfordul tőle? Csoda az, ha a legtöbb ember egy szószéki 
prédikációt unalmasnak tart? Pedig Isten Igéje ma is élő és 
ható! A bibliai igazságok hol szolgálnak ma a hit és az élet 
alapjául? 

Ahol Jézus Krisztust és Isten szavát világosan hirdetik, ott 
az emberek szívében bizalom fakad. 

Felismerik a különbséget a „kultúrkeresztyénség” és akö-
zött, amit Isten mond a Szentírásban? 

Ha az egyházak vagy a keresztyén közösségek feladják a 
Szentírást mint alapot, elveszítik a tekintélyüket. Káosz lesz. 
Nem lesznek szavahihetők. Nevetségessé válnak. 

Ha az ember tudatosan megnyitja magát a korszellem előtt, 
és a mítoszok, valamint a misztikum varázsának adja át 
magát, akkor nem válik-e automatikusan a vakok világtalan 
vezetőjévé? 

Ahelyett, hogy egyház lenne a világ számára, ún. „világegy-
házzá” válik. 

Ahelyett, hogy fény lenne ebben az eltévedt világban, 
lidércfény lesz. „Korábban azt gondoltam, hogy a 

gyermekker� ztség ker� ztyénné 
t� z bennünk� . Ez végz� �  téved�  
volt. A Biblia világosan b� zél arról, 
hogy ker� ztyénné akkor l� zünk, 

ha megvalljuk bűneink� , hiszünk 
Jézus Krisztusban mint személy�  
Megváltónkban, �  átadjuk neki 

él� ünk fel«   az uralmat.”

Hubble űrteleszkóp

Lidércfények
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A Biblia grandiózus könyv!
Egyedülálló, páratlan!

Központja Jézus Krisztus. Világítótorony 
fénysugara e sötét világ hullámverésében. 
Sokak számára a sivatagban sóvárogva 
keresett oázis. Nem csoda, hogy szellemi 
tompaság és sok ezer tévedés a következ-
ménye annak, ha nem vesznek tudomást 
róla! 
Jézus Krisztus és a Biblia elválasztha-
tatlanul összetartoznak, kapcsolódnak 
egymáshoz. Ha olvassuk, érezzük az 
örökkévalóság fuvallatát. Megragad 
Isten beszéde. A Biblia szuverenitása 
olyan hatással van ránk, hogy vagy 
alávetjük magunkat akaratának, vagy 
elfutunk előle. 

Néhány dolog, amit mindenképpen tudnod kell a Bibliáról:

Keletkezésének időtartama: ~1600 év (Kr. e. 
1500– Kr. u 100). 

Szerzők: mintegy 40 személy írta; királyok, 
egy pásztor, egy orvos, halászok, zsidó papok, 
hivatalnokok... 

Terjedelme: 66 könyvből és kb. 1300 oldalból 
áll! 

Témája: Isten üdvtörténete az emberrel 

Középpontja: Jézus Krisztus Egyedisége: Isten 
Szelleme által ihletett. Isten megbízásából 
szent próféták írták le, Isten csodálatos őrkö-

dése mellett. Egyetlen hiba vagy ellentmondás 
nélkül. 

A mai napig több ezer nyelvre lefordították. 
Mindeddig változatlanul maradt fenn. Több 
milliószor olvasott és szeretett könyv.milliószor olvasott és szeretett könyv.

„A sorsomat csak azért 
tudom elhordozni, 

mert tudom, hogy Jézus 
megvigasztal, megért �  szer� .”
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Mit mond a Biblia Jézusról?
Tégy egy érdekes felfedezést!

Isten megnevezései, rangjai és 
tulajdonságai az Ószövetségben 
ugyanazok, amelyek az Újszövet-
ségben Jézusra vonatkoznak. Ebből 
egyértelműen adódik, hogy Jézus 
Krisztus: Isten.
„Ő az igaz Isten és az örök élet.” 
1János 5,20

Néhány bibliarészlet az Ószövetségből. Ezek 
profetikusan előremutatnak Jézus Krisztusra, 
Isten Fiára. 

A beteljesülésük leírását az Újszövetségben 
találjuk.

Az Úr Jézus eljövetele:

Születése: Ézsaiás 9,5–6; 7,14
Beteljesült: Lukács 1,26–38; 2,1–20

Születési helye: Mikeás 5,1
Beteljesült: Lukács 2,4.15

Egyiptomba való menekülése: Hóseás 11,1
Beteljesült: Máté 2,14–15

Feladata: Ézsaiás 59,20
Beteljesült: Márk 10,45; Római levél 3,24

Csodái: Ézsaiás 35,5–6; 42,7
Beteljesült: Máté 11,5; Lukács 18,35–43 stb.

Üldözése és elutasítása: 56. és 69. zsoltár
Beteljesült: Máté 26,3–4; Lukács 19,14

Elárulása 30 ezüstpénzért Júdás által: Zakariás 
11,12; Zsoltár 55,14–15.24
Beteljesült: Lukács 22,1–6; Máté 26,47–54, 
Máté 27,3–10

Hamis vád: 
Zsoltár 109,2–3
Beteljesült: 
Máté 26,59–60

Gúnyolása: Zsoltár 22,7–8
Beteljesült: Máté 27,27–30; Lukács 23,35–37

Megfeszítése: Zsoltár 22,15.17
Beteljesült: Máté 27,32–56; János 19,17–18

Az ellenségeiért való imádsága: Zsoltár 109,4
Beteljesült: Lukács 23,34

Nem törték el a lábszárcsontját: Zsoltár 34,21
Beteljesült: János 19,33.36

Oldalának átszúrása: Zsoltárok 22,17; 
Zakariás 12,10
Beteljesült: János 19,18.34

Önkéntes halála: Zsoltár 40,7–9
Beteljesült: János 10,17; 15,13

Helyettes szenvedése: Ézsaiás 53,4–6.12
Beteljesült: Máté 8,16–17; 1Péter 2,24

Feltámadása: Zsoltárok 16,9–11; 30,4; 118,17
Beteljesült: János 20

Mennybemenetele: Zsoltárok 68,19; 110,1
Beteljesült: Apostolok Cselekedetei 1,9–11

Második eljövetele: Zakariás 12,10; 14,3–5
Még be fog teljesülni: Jelenések 19 és 20

Jézus Krisztus Isten!
Sok helyen olvasunk erről a csodálatos 

igazságról. Például:
János 1,1

1János 5,20
Római levél 9,5

Zsidókhoz írt levél 1,8–10
Titushoz írt levél 2,13

János 10,30
János 14,9

Mit mond a Biblia Jézusról?

Zsoltár 109,2–3

Máté 26,59–60

 Zsoltár 22,7–8
Máté 27,27–30; Lukács 23,35–37

Valóságos
Isten

Valóságos
Ember

Élete        a földön

Zsid 5,7;
1 Pt 4,1;
1 Jn 4,2;

Róm 8,3;
1 Tim. 3,16

Megmentés
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eg

vá
ltá

s M
egváltás

Bűnbocsánat

Engesztelés

Megbékélés Megtisztítás

M
eg

ig
az

ul
ás

Mt 1,21; 18,11;
Jn 10,9; 12,47;
1 Tim 1,15; Tit 3,5;
Kol 1,13; Ef 2,8;
Zsid2,10

Mt 26,28;
Kol 1,14; 2,13;
Zsid 9,22; 10,18;
Ef 1,7

1Kor 6,20;
Jel 5,9

Csel 13,39;
Róm 3,24;
4,25; 5,29;
1Kor 6,11

1 Jn 1,7.9;
Zsid 9,14; 9,22

Kol 1,20-21;
2 Kor 5,18-20;
Róm 5,10-11

Zsid 2,17;
1 Jn 2,2;
1 Jn 4,10

1 Pt 1,18-19;
Zsid 9,12.15;
Ef 1,7;
Kol 1,14;
1 Kor 1,30;
Róm 3,24

A kereszten 
való felkiáltása:

Zsoltár 22,2
Beteljesült: János 19,30

Gonosztevők közötti halála:
Ézsaiás 53,9.12

Beteljesült: Lukács 23,33

Sorsvetés a köpenyére: Zsoltár 22,19
Beteljesült: János 19,24

Beteljesült: Lukács 23,34
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Jézus Krisztusról szóló jövendölések az Ószövetségben
és ezeknek a beteljesülése az Újszövetségben

Lukács 24,27
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Jézus Krisztus      élete és munkássága

Az Ige
Jn 1,1-3

El-shaddai
(= Isten, a mindenható)

1Móz 17,1

Ör
ök

ké
va

lós
ág

Te
re

mt
és

prófétai

Szentháromság

Jézus szolgálata:

Az Édenben eltöltött ido A lelkiismeret kora
Az ember igazgatásának

a kora
A Pátriárkák (Ábrahám,

 Izsák, Jákób) kora
A törvény kora

„Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette a világot 
önmagával.”   2Kor 5,19

„Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy 
mi Isten igazsága legyünk Őbenne.” 
 2Kor 5,21

 Jahve
(= vagyok, aki vagyok) 

az Ószövetségben ezen 
a néven nyilatkozott 

2Móz 6,3

α
Alfa Jel 22,13

„Aki volt...”  Jel 1,4 „...aki van...”

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” Zsid 13,8   Az Ő dicsősége a világ teremtése előtt, most és mindörökké. Jn 17,1.5

A világ és
az ember
teremtése
1Móz 1

Az ember
bűnbeesése
1Móz 3

Kiűzetés
az Éden
kertjéből

Özönvíz
Nóé bárkája
1Móz 6–9

Toronyépítés
Bábelben
1Móz 11

Izráel
Egyipt omban

 2Móz 1–11

Kivonulás
Egyiptomból
2Móz 12–13

Törvényadás 2Móz 20
Pusztai vándorlás

Izráel törté-
nete

Királyok
Próféták

Jézus Krisztus

papi

Itt van
megírva:

Ezt 
mondja a 
Biblia:

Mózes 2–5. Könyve, Józsué, Bírák, Sámuel, Királyok, Króni-
kák, próféták Malakiásig Újszövetség: Máté, Márk, Lukács, János

„Hit által értjük meg, hogy a 
világokat Isten szava alkotta.” 
Zsid 11,3

„Látta az Úr, hogy az emberi go-
noszság mennyire elhatalmasodott 
a földön, és hogy az ember szívé-
nek minden szándéka és gondolata 
nap mint nap csak gonosz.” 
1Móz 6,5

„Mert, aki valamennyi törvényt 
megtartja, de akár csak egy 
ellen is vét, az valamennyi ellen 
vétkezett.” 
Jak 2,10

„Bűneinket maga vitte testében a 
keresztfára.”
1Pt 2,24

„Íme az Isten Báránya, aki elveszi 
a világ bűneit.”
Jn 1,29

Golgota

Jézus Krisztus születése
Lk 2; Mt 1

1Móz 1–3 1Móz 4-9 1Móz 10-11 1Móz 12-50

Jé
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e

Krisztus emberré válikKrisztus örökkévalóságtól fogva
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Ezt 
mondja a 
Biblia:

Ör
ök

ké
va

lós
ág

„Isten minden mindenekben”

1Kor 15,28

A Gyülekezet kora
Izráel nagy

nyomorúsága

„...és aki eljövendő” Jel 1,4

Az ezer éves uralom kora

Jézus Krisztus Úr Királyok Királya
Uraknak Ura

Most!
A döntés
pillanata!

Jézus Krisztus a kegyelem és a megbocsátás 
ajtaja mindazoknak, akik hisznek benne.

Az Antikrisztus kora
2Tesszalonika 2

Dániel 7,7
Jel 13,1; 17,3

Isten ítéletei
Jel 4–19

Jézus visszajön 
hatalommal és 
dicsőséggel 
Zak 14,4 
Máté 24

1T
es

z 4
,13

–1
8

Olajfák
hegye

Jézus Krisztus
mint király
uralkodik

A nagy fehér trón. Az 
utolsó ítélet. 
Jel 20,11–15 

2 Pt 3,7

Új ég és új föld
2 Pt 3,13;
Jel 21,1

Az örök halál.
A tűz tava.

Jel 20,10–15

Pünkösd. A Szent Szellem kitöltetése
Csel 2

„Higgy az Úr Jézusban és 
üdvözülsz.”
Csel 16,31

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: meg-
bocsátja bűneinket és megtisztít bennünket 
minden gonoszságtól.” 
1Jn 1,9

„Elragadtatunk a felhőkön az Úr foga-
dására a levegőbe, és így mindenkor az 
Úrral leszünk.” 
1Tesz 4,17

„Ő hív titeket az Ő országába
és dicsőségébe.” 
1Tesz 2,11-12 „Ha valakit nem találtak

beírva az élet könyvébe,
azt a tűz tavába vetették.”
Jel 20,15

királyi

Apostolok Cselekedetei, az újszövetségi levelekItt van megírva: Jelenések könyve Ézsaiás 11; Mikeás 4; Jelenések 20

Ω
Omega

Az élet               
               

               
      útja

A megváltottak Isten dicsőségében
Jézus vissza fog jönni!

A 
hí

võ
k e

lra
ga

dt
at

ás
a

Jézus Krisztus      élete és munkássága
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Jézus – lenyűgöző jelenség
Senki sem változtatta meg olyan 
mértékben a világot, mint Jézus.

Jézus él! Ő valóban létezik!
mértékben a világot, mint Jézus.mértékben a világot, mint Jézus.

Látkép a Genezáret-tóról

Nagy hatalommal hirdette Isten Igéjét. 
Érdekes, hogy törvényeinknek és kulturális 
szokásainknak 90%-a a Bibliában gyökerezik. 

A Biblia beszél házasságról, családról, emberi 
méltóságról, természetvédelemről, szociális 
hálóról. Rámutat a közrend fontosságára és az 
élet védelmére. 

A Biblia kijelentéseivel Jézus teljes mértékben 
azonosult. Ezáltal, Ő Isten Igéjének a megtes-
tesülése. Tulajdonképpen csak általa ismerhet-
jük meg Istent és az Ő irántunk való határtalan 
szeretetét. 

Ezért jött Jézus hozzánk. Ezért vált emberré, 
teljesen olyanná, mint mi, de ennek ellenére 
bűn nélküli volt. 

Mintha Isten Igéje lett volna, amely két lábon 
jár. A „kézzelfogható” Isten. 

Ugyanezt mondja a Biblia is: „Az Ige testté lett, 
itt élt közöttünk, és láttuk az Ő dicsőségét...” János 
1,14 

Jézus Krisztus által Isten emberi és ugyanakkor 
mégis isteni módon szólt hozzánk. A Zsidók 
1,1–2 ezt mondja: „Miután régen sokszor és sok-
féleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 
hozzánk a Fiú által szólt...”

Ez pedig világosan és félreérthetetlenül 
történt.

A tudományok iránt érdeklődő ember tudja: Egy 
állítás akkor felel meg a helyesség kritériu-
mának, ha azonos előfeltételek mellett mindig 
azonos eredményhez jutunk. 

Ha pl. egy negatív és egy pozitív töltésű kábelt, 
amely áramot vezet, szigetelés nélkül össze-
kötünk, akkor rövidzárlat keletkezik. Teljesen 
függetlenül attól, hogy melyik országban, 
milyen napszakban vagy milyen körülmények 
között történik ez az esemény. Mindig ugyanaz 
lesz az eredmény: megtapasztaljuk az elektro-
mosság erejét. 

Balgaság lenne az elektromosság tényét tagad-
ni azáltal, hogy nem veszünk tudomást róla. 

Így van ez Jézus Krisztussal is. Az az állítás, 
hogy Jézus él, és Őt személyesen is meg lehet 
ismerni, mindenkor bizonyítható. Már sok ge-
neráción keresztül megtapasztalták a Jézusban 
hívő emberek, hogy Ő megment, meggyógyít, 
megőriz, megvált, megszabadít. Tönkrement 
életekből pedig teljesen új embert formál. Átél-
ték a győzelmet a bűn felett. Megtapasztalták 
a győzelmet a sötétség felett. Jézus valóságos! 
Jézus él! Akkoriban – és ma! Személyesen lehet 
találkozni vele.

„Csak egyvalamitsajnálok, hogynem korábbanbíztam él� em� Jézusra.”
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„13 év� en banda! Hasis, 
sör �  a kemény 
dolgok adtak jól� ő 
érz� t. Gyakran 
v e r e k e d t e m . 
V e s z e k e d t e m . 
Röpködtek az 
üt� ek. Utána 
mindig ugyanaz: 
Feljelent� . Bírósági 
tárgyalás. Bünt� � . 
Börtön, sokszor csak 
pénzbírság. Semmi 
sem segít«  . Ellenkezőleg. 
B� ör� ek köv� keztek. A 
bevásárlóközpontok nem voltak 
biztonságban tőlem. Mindenhonnan 
loptam. B½ rányos. Majd egy szörnyű 
bal� � . Nem v«  ük be a kanyart. A 
távirati póznán landoltunk. Egy valaki 
meghalt. Sokk½  kaptam. 

A kórház után munkaker� � . Dolgoztam 
i� -ª  . Utána j¾   a ragyogó À l� . 
‘Zenéljünk! Zenekart kell alakítani!’ A sok 
mulatós parti köv� keztében alkoholiÃ a 
l«  em. Ezek a láncok megkÀ öztek. 
Sokáig. KatasztrÄ a. Utána j¾   a 
katonaság. I�  is az alkohol volt a titkos 
társam. Majd j¾  ek a drogok!!! Annyira 
kik� zültem, hogy még a nevem�  sem 
tudtam kib� űzni. 26 év� en telj� en 
tönkrementem. A sok ivástól felpuÅ adva 
100 kilÆ  nyomtam. Utána önkívül� ... 
kegy� len elvonási tün� ek. Ez maga volt 
a pokol. Ebben az időben b� zélt valaki 

nekem Jézusról. A szívem 
mélyén éreztem, hogy 

igaz az, amit Jézusról 
mondtak. Újra �  
újra azt állítª  ák, 
hogy Jézus él �  
szer�  engem. A 
szavak mintha 
szíven üt¾  ek 
volna. Majd 

bizalmat nyertem. 

Kinyitª  am lÇ  an 
a szívem� , azután 

mindent, tényleg mindent 
kipakoltam. Lá� am a bűnös 

él� em� . Lá� am a vétkeim� , a 
megkÀ öz¾  ségem� , �  kértem Jézus 
Krisztus bocsánatát. A dönt� em 
határozª   volt: ha az él� emnek van 
valami értelme, akkor azt Jézusnak kell 
meghatároznia telj� en. És valóban, Ő 
megragadª  ! Kiszabadítª   az alkohol 
�  a drog kÀ elékéből. Máról holnapra. 
A bűntudat érz� e egyszerűen eltűnt. 
Öröm �  fény tölt¾  e be az él� em� . Isten 
hatalma �  szer� � e telj� en új emberré 
formált. 

És most? Boldog házÇ  ágban élek. Van 
már három gyermekünk. BátorsáÎ al 
nézek a jövőbe, mert Jézus Krisztus 
határozza meg �  vez� i a közös 
él� ünk� .” 

 Tamás

 Tamás megtapasztalta ezt ... Kristálytiszta szavak!

Ragyogó, tiszta igazságok. 
Ezeket számtalan, különböző társadalmi osztályhoz tarto-
zó ember az életében konkrétan megtapasztalta. Az életük 
jó irányban annyira megváltozott, hogy azt korábban el 
sem tudták volna képzelni. Ott, ahol korábban reményte-
lenség tette nyomasztóvá 
a hangulatot , és a jövőtől 
való félelem szorította el 
a szíveket, most bátor-
ság, boldog bizonyosság 
és igazi életöröm van. 
Felejts el azért minden 
hamis képet Jézusról!

Jézus mondja: „Én vagyok az élet!” – János 14,6
Aki Jézusban hisz, annak értelmet nyer az élete.

Jézus mondja: „Én vagyok a világ világossága” – János 8,12
Aki Jézusban hisz, az nem botorkál segítség nélkül a sö-
tétségben.

Jézus mondja: „Én vagyok az élet kenyere” – János 6,35
Aki Jézusban hisz, annak szükségletei kielégíttetnek.

Jézus mondja: „Én vagyok az igazság” – János 14,6
Aki Jézusban hisz, az rendíthetetlen alapra épített.

Jézus mondja: „Én vagyok az út” – János 14,6
Aki Jézusban hisz, az biztosan célba ér.

Jézus mondja: „Én vagyok az ajtó” – János 10,9
Aki Jézusban hisz, hazaérkezett Istenhez.

Jézus mondja: „Én vagyok a jó pásztor” – János 10,11
Aki Jézusban hisz, átéli az Ő csodálatos gondviselő sze-
retetét.

Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás” – János 11,25
Aki Jézusban hisz, annak nem kell félnie a haláltól.
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Jézus  –  senki sem olyan, mint Te!

Szent, tiszta, bűn nélküli, 

igazságos, szer� «  elj� , 

irgalmas, hűség� , jóságos, 

mindenható, igaz... 

A legnagyobb ellenségeidnek is 

be kell látniuk: 

Jézus, Te páratlan – 

egyedülálló – csodálatos – 

fenség�  vagy!

Jézus – nem mítosz, nem legenda! 

Nem kitalált népi hős, mint Tell Vilmos. 

Jézus Krisztus ma is élő, igaz Úr. 

Megtapasztalható, átélhető. Akkoriban 

éppúgy, mint ma. Más vallásalapítók 

meghaltak, de Jézus él. Ő az örökké élő 

Isten. 

Jézus – összehasonlíthatatlan – csodálatos! 

Van olyan pozitív tulajdonság, amit Jézus 

életében nem ismerhetünk fel? Nincs. 

Jézus – a szeretet. 
Szereti az embereket, mert azok Isten 

teremtményei. Különbség és kivétel nélkül. 

Úgy, ahogy vagyunk. Tiszta szívből. 

János 15,9–13 

Jézus – a türelem. 
Türelmes a meghallgatásban és az 
elhordozásban. A legintimebb problémánkra 
és gondjainkra is van ideje. 
János 4,1–26 

Jézus – a figyelmesség. 
Neki nem közömbös, ha bűnbe esünk, 
elbukunk. Milyen gyakran helyrehozta 
vétségeinket, s ez által kinyilvánította 
a dicsőségét. Tanítványait mélyen 
meghatotta, hogy milyen figyelmes 
tapintattal kezelte az embereket. 
János 2,1-12 

Jézus – a szentség. 
Ha mennyei Atyjának dicsőségéről volt szó, 
akkor kemény is tudott lenni. Mindenkivel 
szembeszegült, aki Isten házát a kalmárok 
házává akarta alakítani. Szentsége oly  mély 
benyomást keltett az emberekben, hogy 
tisztelettel közelítettek hozzá. 
János 2,13–22 

Jézus – a kíméletesség. 
Ez a keresztfán vált különösen 
nyilvánvalóvá. Szívén viselte anyját a 
búcsú óráiban. Annak ellenére, hogy 
kimondhatatlan fájdalmai voltak, 
fiúi gyöngédséggel gondoskodott az 
édesanyjáról. 
János 19,25–27 

Jézus – a nagylelkűség. 
Az emberek követték Jézust. Mindenhol, 

ahová megérkezett, tömegek gyűltek össze. 

Feszülten hallgatták. Ezreket lakatott jól. 

Senki sem ment éhesen haza. 

János 6,1–15 

Jézus – a részvét. 
Ha az emberek mélyen a bűnbe süllyedtek, 

vagy hibát követtek el, nem mutogatott 

rájuk ujjal. Sajnálta a nyerészkedőket, 

a csalókat, a házasságtörőket, a 

szélhámosokat. Ismerte a szíveket. 

Belelátott a lelkiismeretükbe. Együtt - 

érző volt. Néha sírt is miattuk. Ismerte a 

fájdalmaikat és mindazt, ami megkötözte 

őket. És megszabadította őket. 

Lukács 19,1–10 

Jézus – a tapintat. 
Az emberek nem féltek legintimebb titkaikat 

és szükségeiket elmondani neki. Olyan jól 

esett nekik, ha vele lehettek. Ő tapintatos 

volt, és egészen másként reagált, mint 

a többiek. Tettei szeretetteljesek, 

figyelmesek voltak. Még a gyermekek is 

keresték a közelségét. 
Lukács 8,40–48 

Jézus – az isteni irgalom. 
Mindenhol, ahol megjelent, 
gyógyította a betegeket. Foglalkozott 
a nyomorúságukkal. Irgalmas volt 
mindenkihez, aki bajban volt. Mindig 
meglátta a kilátástalan helyzetű embereket. 
Megszánta azokat, akiknek a szívét félelem 
szorongatta. Magához fogadta azokat, akik 
céltalanul bolyongtak, mint a pásztor nélkül 
való juhok. 
Máté 9,36 

Jézus – a jóság. 
Sokszor találkozott megfélemlített 
emberekkel, s azok beszéltek neki a 
csalódásaikról. Segítségben reménykedtek. 
Egy kedves szóra, megértésre vártak. Jézus 
szavai szívüknek balzsam volt, a tikkadt 
lelküknek pedig üdítő víz. Lénye annyi 
jóságot sugárzott, hogy még a legutolsók, a 
megvetettek is oda mertek hozzá menni. 
Márk 1,40-45 

Jézus – a megbocsátás. 
Jézus belelátott a szívekbe. Az emberek 
gondolatait annyira ismerte, mintha egy 
nyitott könyvben olvasott volna. Soha nem 
hányta az emberek szemére gyengeségeiket 
és bűneiket. A bűnt azonban elítélte. 
Aki őszintén megvallotta előtte bűneit, 
annak megbocsátott, és szívében mély 
békességgel engedte el őt. 
Lukács 5,17–26
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Jézus Krisztus annyira más, mint mi emberek

A hegyekre állított keresztek Jézus győzelmét hirdetik

„Mert úgy szer«  e Isten a 
világ½ , hogy egyszül¾   Fiát 

adta, hogy aki hisz őbenne, el 
ne vÐ  zen, hanem örök él� e 

legyen.” 
János 3,16 

„Te szeretsz ott, ahol mi gyűlölünk. Te könyörülsz ott, ahol mi egymást a hóhér kezére 

játsszuk. Te dicsérsz ott, ahol mi hibákat és gyengeségeket látunk. Te békességet 

adsz ott, ahol mi gyűlöletet szítunk. Te halálba adtad az életedet, amíg mi énünket 

hizlaljuk, magunkat istenítjük.”

Reménytelenül

Bennünket a bűn reménytelenül s örökre elválasztott Istentől, és ment-

hetetlenül a kárhozatba tartunk. De Isten kimondhatatlan szeretete nem 

engedi meg, hogy örökre elvesszünk. 

Menthetetlenül

Semmilyen jó cselekedet és igyekezet sem tud bennünket megmenteni. 

Ezért jött Jézus! Neki, a bűntelennek kellett romlottságunkért és bűneinkért 

a szent és igazságos Isten előtt a büntetésünket magára venni, amelyet mi 

mindannyian megérdemeltünk. Ezért lett Jézus számunkra, reménytelen 

emberek számára a menekülés egyetlen útja. Szeretetből!

Jézus – 
„Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más 

név, amely által megmenekülhetnénk.” Apostolok Cselekedetei 4,12

„Jézus mindig

többel ajándékozª  

meg, mint

álmodtam volna.”
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Jézus a kereszten – 
Isten szeretetének a csúcspontja

Lukács 22. és 23. rész 
Nem egy csőd, hanem Isten csodálatos meg-
mentési terve volt ez. Nem szánalmas vereség, 
hanem nagyszerű diadal. 

Jézus mint szabadító jött hozzánk, hogy 
megmentsen bennünket a szörnyű kárhozattól 
és a pokoltól. 

Azért bűnhődött Jézus kereszthalála által a 
bűneinkért és vétkeinkért, hogy Istennek ne 
kelljen ezek miatt minket elítélnie. 

Amikor Jézus magára vette a bűneinket, Isten 
szent haragja Őt sújtotta. Mi mindnyájan áthág-
tuk Isten parancsolatait. De Jézus helyettes 

áldozata a kereszten kiengesztelte Istent, vele 
megbékélést szerzett. 

És így Jézus Krisztus kiontott vére megtisztít 
mindenkit, aki őszintén megbánja bűneit és 
minden vétkét, és elhagyja azokat. 

„Elvégeztetett!” – ez a legnagyszerűbb győzel-
mi kiáltás, amely valaha is elhangzott!

Lukács 24. rész 
Nem, Jézus nem maradt a sírban. Feltámadt a 
harmadik napon. Ő ma is él! És mivel Ő él, ezért 
mindenki, aki hisz Őbenne, ajándékba kapja az 
örök életet. A Jézus Krisztusban való szemé-
lyes hit által részünk van az Ő feltámadásának 
a diadalában. Jézus nevében, az Ő feltámadá-
sának az ereje által miénk a győzelem a bűn, a 
halál és az ördög felett. 

És a vallásalapítók? Nem csábítottak-e maguk 
után sok embert? Hol vannak ők ma? Meghal-
tak, mint minden más ember. Halandó emberek 
voltak, akiknek meg kellett halniuk. 

De Jézus él!

Ő mondja magáról:

„Én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott 
voltam, de íme, élek örökkön örökké.” 
Jelenések 1,17–18

Jézus feltámadt! – 
Győzött a bűn, a halál és a Sátán felett

Nem, Jézus nem maradt a sírban. Feltámadt a 
harmadik napon. Ő ma is él! És mivel Ő él, ezért 

Feljárat egy sziklasírból

Elvégezt� «  !Elvégezt� «  !
János 19,30
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Két út – két cél     Miénk a döntés!

Lásd be, hogy vétkes vagy Isten 
előtt, és rászolgáltál Isten igazsá-
gos haragjára! Imádságban valld 
meg bűneidet és minden hibádat! 
Kérd Isten bocsánatát!

Hagyatkozz Isten szavára, bízz 
benne! Amit Isten megígér, azt 
mindig megtartja. Ő az igazság, ő 
nem tud hazudni.

Fogadd el hit által a megbocsá-
tást, mint Isten ajándékát! Jézus 
kiontott vére megtisztít minket 
minden bűntől.

Jézus ezt mondja: 
„Menj� ek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, 
�  szél�  az az út, amely a kárhozatba visz, �  
sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a 
kapu, �  keskeny az az út, amely az él� re visz, �  
kev� en vannak, akik azt megtalálják.” 
 Máté 7,13-14

„Aki rábízza 
magát Jézusra, 
nem szalaszt 
el semmit, 

hanem mindent 
megnyer!”

Örök Él� Örök Halál

Válaszd az életet! 
Ragadd meg Jézus szabadító kezét! Hozd meg az egyetlen helyes döntést!

1.
2.

3.
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Imádság „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűne-
inket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól.” 
1János  1,9

Keress egy csendes helyet!

Imádkozva befogadhatod az életedbe az Úr 
Jézus Krisztust mint személyes szabadítódat. 
Ő komolyan veszi szavaidat. Hall téged, hozzád 
szól. Keress egy csendes helyet, ahol zavarta-
lanul beszélhetsz vele, imádkozhatsz hozzá. 
Ezt mondhatod neki:

Úr Jézus, felismertem az Igédből, hogy 
elveszett bűnös vagyok. 

Szükségem van rád. Megvallom bűneimet és 
vétkeimet. Mostanáig egyedül éltem a saját 
életemet.

Kérlek, bocsásd meg a hazugságaimat, gyű-
löletemet, féltékenységemet, szeretetlensé-
gemet, igazságtalaságomat és erkölcstelen 
útjaimat (itt megvallhatod minden ismert bűnödet)!

Igazán sajnálom a bűneimet. Kérlek, bocsáss 
meg és tisztíts meg!

Értem is folyt a véred a kereszten. Mostan-
tól, kérlek, irányítsd az életemet minden 
területen! Változtass olyanná, amilyennek te 
szeretnél látni!

Megnyitom a szívemet előtted. A te Igéd 
azt mondja, ha valaki befogad téged, Isten 
gyermekévé válik (János 1,12). Jöjj és foglald 
el az első helyet az életemben – tégy Isten 
gyermekévé! Mivel te megtartod, amit 
ígértél, tudom, hogy elfogadtál engem. Bízom 
szent ígéreteidben. 

Kérlek, tisztíts meg azoktól a bűnöktől is, 
amelyeknek tudatában sem vagyok. Tégy 
tisztává és szabadíts meg minden gonosz 

köteléktől, babonától, jóslástól és minden 
más okkult gyakorlattól. 

Úr Jézus, vedd át az uralmat az életem fölött! 
Szeretnélek szolgálni és követni téged bárho-
vá is vezetsz! Ámen!

„Az utolsó órában csak egy valami számít: Jézushoz tartozom-e? A  többi semmit sem ér.”

Gondolkodj el az életeden!

B� zélj Istennel imádságban!

Olyan egyszerű, mint a telefonálás .
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És most?

Köszönd meg mindennap a 
szabadítást! Köszönd meg a 
megbocsátást! Köszönd meg az örök 
életet! Köszönd meg, hogy most 
már Isten gyermeke vagy, mert erre 
nézve Isten ígéretet tett a Bibliában. 
 Kolossé 1,12; János 1,12

Mondd el másoknak, hogy az 
életed most már az Úr Jézusé! 
Magyarázd el másoknak, hogyan 
találtad meg a szabadulás útját!
 1Tesszalonika 1,8–10

Örülj! Van rá okod, hiszen egy 
örökkévaló, nagyszerű jövő felé 
tartasz.
 1Korintus 2,9

A közösség az azonos 
gondolkodásúakkal nagyon fontos! 
Ezért csatlakozz egy bibliahű 
keresztyén gyülekezethez!
 Apostolok Cselekedetei 2,42

Valld meg hitedet azáltal is, hogy 
megkeresztelkedsz az Úr Jézus 
Krisztus nevében! Isten várja ezt. 
A Biblia ezt mondja: „Akik pedig hittek 
a beszédnek, megkeresztelkedtek!”
 Apostolok Cselekedetei 2,41

Olvasd naponta a Bibliát! A Biblia 
hitbeli bátorságot, új erőt és belső 
szilárdságot ad. Megmutatja a helyes 
utat a nagyszerű örök cél felé.
 Máté 4,4; 

Apostolok Cselekedetei 17,11.

Élj Isten parancsai szerint! 
Ezzel bizonyítod, hogy szereted 
Istent! Ezáltal példa leszel mások 
számára is. Érdemes Istennek 
engedelmeskedni. Ő gazdagon 
megáld téged.
 Róma 12,1–2

„Ha az él� gondjai meg issokasodnak, mégistudom, hogyaz Úr Jézus mindentjóra fordít.”

A hit célja       a növeked�

1.

2.

3.
4.

5.

6.
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Jézus visszajön!      Örömteli valóság

Ő megígérte: 
„Íme eljövök hamar.” Jelenések 22,7

Jövetelének napja közel van. Az idők jelei bizo-
nyítják, hogy Jézus jövendölései a Bibliában 
valóra válnak. Olvasd el Máté evangéliuma 24. 
és Lukács evangéliuma 21. részét!

Az események menete.
Először eljön Jézus mindazokért, akik döntöt-
tek mellette és hozzá tartoznak. 
1Tesszalonika 4

Haza viszi őket a mennybe, Isten örök dicsősé-
gébe. Ott többé nem lesz szenvedés, nem 
gyötör betegség. A halál nem választ el egy-
mástól. Ott nem lesz könnyhullatás. Nem lesz 
fájdalom, félelem. Ilyen lesz Isten megváltott 
gyermekeinek az örök otthona. 

Jelenések 21

Lásd 28–31. oldalt 

„Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember 
szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az 
Őt szeretőknek.”
1 Korintus 2,9

Utána visszajön Jézus a megváltottakkal, hogy 
ítéletet tartson minden istentelen felett. Élők 
és holtak felett egyaránt. Olvassuk el a Római 
levél 2,5 versét! 

Kivétel nélkül minden bűnös reszketve fog 
térdet hajtani azelőtt, akit Jézus Krisztusnak 
hívnak. Minden nyelv igazat fog adni Istennek 
és beismeri, hogy az egykor kigúnyolt Jézus az 
Úr, hogy ezáltal is Istent, az Atyát dicsőítsék. 
Akkor a csúfolódók és a rágalmazók arcáról el-

tűnik a mosoly. A közömbösök, akik Jézusnak 
hátat fordítottak, megrémülnek és megborzad-
nak. Megkapják igazságos büntetésüket: az 
örök kárhozatot!

„Számomra az a legszomorúbb, ha egy megváltatlan ember halálos ágyánál állok.”
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Tudod-e, hogy most hol tartasz? Látogasd meg weboldalunkat:
www.gbv-dillenburg.de

Az időd a Földön véges. A 
halál mindegyikünk számára 
előre programozott. Mi az 
örök célod? Hová tartasz, 
hová utazol? Vagy az örök 
dicsőségbe Jézushoz, 
vagy az örök kárhozatba? 
Tiéd a választás! 

Mi ez a rövid élet? Egy fuvallat. 
Egy hang, amely csak egy pillanatig 
szól. Lehet, hogy mindig jól érvényesültél. 
Sikered volt. 

Talán elértél mindent az élet-
ben. De Jézus nélkül mindent 

elveszítettél: az örök életet. 

Ezért dönts jól! Ma még van rá 
lehetőség. 

Jézus vár rád:

„Íme, az ajtó előtt állok, és 
zörgetek: Ha valaki meghallja a 

hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek 
ahhoz...” 

Jelenések 3,20

Az időd a Földön véges. A 
halál mindegyikünk számára 
előre programozott. Mi az 
örök célod? Hová tartasz, 
hová utazol? Vagy az örök 

vagy az örök kárhozatba? 

Mi ez a rövid élet? Egy fuvallat. 
Egy hang, amely csak egy pillanatig 
szól. Lehet, hogy mindig jól érvényesültél. 

Talán elértél mindent az élet-
ben. De Jézus nélkül mindent 

elveszítettél: az örök életet. 

Ezért dönts jól! Ma még van rá 
lehetőség. 

Jézus vár rád:

„Íme, az ajtó előtt állok, és 
zörgetek: Ha valaki meghallja a 

hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek 
ahhoz...” 

A dönt�em
Elhatároztam, hogy elfogadom Jézus Krisztust mint Megváltómat és Uramat .

Név:

Dátum:

Jézus Krisztus ígérte: „Akik pedig befogadták (Őt), azoknak megadta azt a 
kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az 

Ő nevében.”  (János 1,12)

A jó vetés, Elmélkedések minden napra
Minden napra tartalmaz egy bibliaverset és egy rövid gondolatot.  Ezek 

bibliai üzenetek, amelyek   erősítik és bátorítják az olvasót.

Olvasd a naptárat online: www.gbv-online.org!

Letölthető ingyenes applikáció: „The Good Seed“!

 www.gbv-online.org!

 „The Good Seed“!

www.gbv-online.org

 különböző
 nyelveken
 ingyenes
 könyvek
 tanítások
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Jézus
Soha senkiről nem gondolkodtak annyira ellentmondásosan, mint Jézus 
Krisztusról. Néhányan szeretik Őt. Mások gyűlölik. A legtöbben azon-
ban igyekeznek teljesen távol maradni a „Jézus témától”.

Úgy ismeri az embert, mint senki más. A beszédei igazak. Mellette 
mindenki pontosan tudja, hogy hányadán áll. Mégis, senki sem hozott 
napvilágra több ellentétet, mint Ő. Különös, hogy amerre csak Jézus 
járt, azokat vonzotta különösképpen, akik szegények, betegek és a 
társadalomból kivetettek voltak.

Jézus – ez a név zene a támogatói számára, de ellenzőinek a többsé-
ge provokációnak érzi. Miért törik magukat egyesek, hogy könyveket 
írjanak arról, akit halottnak gondolnak, ugyanakkor milliók mondják, 
hogy Ő él.

Ha elfogadod mindazt, amit mondott és tett, rájössz, hogy Jézus Krisz-
tus valóban az egyetlen valódi reményünk.
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