
Az evangélium (jó hír) azt jelenti, hogy Jézus mindent megtett annak érdekében,
hogy megszabadítson a bűn rabságából. Ha elutasítjuk bűntől szabadító erejét,
elveszünk.

12. Az emberiség melyik két osztálya szerepel az ítéletben?

Róma 2:6-7

Róma 2:8

Isten ítéletekor csak két csoport létezik.

13. Az ítélet után átállhatunk a másik oldalra?

Jelenések 22:11

14. Mi történik közvetlen az ítélet befejezése után?

Jelenések 22:12

Ha befejeződik az ítélet, Jézus visszajön. Magával hozza a jutalmat, amelyet
mindenki aszerint nyer el, ahogy itt e földön élte életét. Akik Isten mindenható
hatalmába kapaszkodtak, felismerik, hogy ez az erő megvédi őket az ismételt
bűnbe eséstől. Megsanyargatták lelküket, megvallották és elhagyták minden
bűnüket, amelyekről Isten Szentlelke meggyőzte őket. Elkészültek Isten örök
országára, amelyet Jézus készített a számukra.

Akik pedig hátat fordítottak a Jézus által felkínált megváltásnak, remény
nélkül állnak. Amint Jézust meglátják, felismerik szeretetét úgy, mint soha azelőtt.
Rádöbbennek, hogy feláldozták életüket értéktelen dolgokért, saját önző
kívánságukért. Vajon melyik csoporthoz fogunk tartozni, amikor Jézus visszatér?
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16. Isten ítéletének ideje

A szentély megtisztításának ideje az ítélet ideje volt. Ekkor csak azokért
folyt a főpap szolgálata, akik megsanyargatták lelküket, megbánták és
elhagyták bűneiket. Akik megtagadták életük összhangba hozását Istennel,
azokat többé nem tekintették Isten népe részének. A népnek választási lehe-
tőség adatott, elfogadják-e Isten bűnbocsánatát és az erőt a bűn legyőzésére,
amit megígért Jézus megmentő vére által, vagy Istennek és törvényének há-
tat fordítva saját útjukat választják.
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Ugyanígy ma is választási lehetőséget kapott az emberiség. Vágyunk-e elfogadni
Jézus megváltásának ingyen való ajándékát, a vétektől, a bűn hatalmától és
jelenlététől való szabadulást, vagy inkább választjuk a magunk útját? Ha Jézus
elutasítását választjuk, elvesztünk. Mivel így elszakítjuk magunkat Istentől,
elveszítünk mindent, még az életünket is.

1. Milyen eseményre kapunk figyelmeztetést, amely megelőzi Jézus eljöve-
telét?

Jelenések 14:6-7

A választ a hetedik vers közepén találjuk.

2. Mivel Isten ítéletének ideje eljött, mely három dolgot kell tennünk elő-
készülésünk érdekében?

Jelenések 14:7.

1.

2.

3.

3. Mit jelent Istent félni?

Prédikátor 12:15

A Biblia sok helyén együtt szerepel az „Isten félelme” kifejezés az engedelmesség
Isten parancsolatai iránti kifejezéssel, különösen, amikor Isten és embertársaink
iránti szeretetünket fejezi ki. Lásd: Zsoltárok 34:10; 111:10; Példabeszédek 8:13.

4. Mit jelent „dicsőséget” adni Istennek?

Máté 5:16

2Mózes 33:18-19 és 34:6-7 bemutatja, hogy Isten dicsősége valójában az Ő
jelleme: jósága, kegyelme és szeretete. Isten akkor dicsőíttetik meg, amikor hitvalló
követői életük minden területén Isten jellemét mutatják be.

5. Hogyan kell imádnunk Őt, mint Teremtőnket?

2Mózes 20:8-11

6. Az emberi lények mellett kit vizsgálnak (vádolnak) még?

Róma 3:4

Ha új elképzelésnek tűnik, hogy Istent is vizsgálják, emlékezzünk az első
tanulmányra, ahol azt tanultuk, hogy a bűn akkor kezdődött, amikor egy
teremtmény fellázadt Isten ellen, háborút okozva azzal, hogy szembeszegült Isten
kormányzásával és igazságával. Azóta mindannyian vádoltuk Istent. Ha valami-
lyen szörnyű tragédia történik a földön, az emberek Sátán helyett mindjárt Istent
okolják, mintha Ő okozná mindezeket.

7. Ki a vádoló az ítéletben a Biblia leírása szerint?

Jelenések 12:9-10

8. Mely feljegyzések a bizonyítékok az ítélet során?

Dániel 7:10 u.r.

Olvassuk el az ítélet teljes bemutatását a 9-14 versig. Figyeljük meg Jézusról, az
Ember Fiáról szóló részt az ítéletben. Az ítélet eredményeképp Sátán ügynökei
elpusztulnak, és Jézus átveszi királyságát. Dániel minden látomása az ítélettétel
idejéig vezet. Dániel 8:14-ben az ítélet úgy szerepel, mint a „szentély megtisztítása”.

9. Hová jegyzik fel azok nevét, akik életüket Jézusnak adták?

Jelenések 21:27

10. Minek kell történnie életünkben ahhoz, hogy ha egyszer nevünk
bekerült az „élet könyvébe”, ne töröltessék ki onnan?

Jelenések 3:5

Amikor valaki Jézust elfogadja Megváltójának, neve bekerül az Élet könyvébe.
Ekkor megszabadul a bűntudattól. De ahhoz, hogy neve bent is maradjon a
könyvben, le kell győznie a bűnt. Meg kell ragadnia Isten erejét, hogy megszaba-
dítsa őt a bűn hatalmától.

11. Szemet huny-e Isten azok bűnei felett, akik vallják, hogy elfogadták
Jézust?

Zsidók 10:26-27




