
Alaptanítások – 6. rész

Krisztus ítélete – Miről szól az örök ítélet?
Isten történetében Ő maga ül a vádlottak padján!

Lucifer megkérdőjelezte Isten uralmát, az Ő egyedüli jóságát. Egy alternatív jóság gondolatát 
vetette fel, sőt, kényúrként állította be az Istent. 

De Ő szerető családapa, nem kényúr! Ő nem némítja el a gyermekeit (ahogy tehette volna 
Luciferrel is), hanem elmagyarázza a dolgokat.

Istennek mely két dolgot kell bizonyítania?
1. Állítás: Istentől függetlenül nem létezik jóság, csak gonoszság

Bizonyíték: Sátán jóság-eszméje boldogtalansághoz és pusztuláshoz vezet egyéni és társadalmi 
szinten is

2.  Állítás: A teremtmények csak akkor boldogok, ha teljesen Istentől függnek

Bizonyíték: Az Istentől elszakadt ember Istennel egyesülve újra boldog és jó lesz jellemében

Melyek Isten uralmának, kormányzatának alapelvei?
1. Isten bennünk lakik

„Ti azonban nem test szerintiek vagytok, hanem Szellem szerintiek, ha valóban Isten Szelleme lakik 
bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé.” (Róma 8:9)

2. Szabad akaratunkat Neki rendeljük alá

„Az Úr pedig a Szellem, és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság.” (2Korinthus 3:17)

3. Teljesen Tőle függünk

„Maradjatok énbennem, és én is tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt 
magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.” (János 15:4)

Mi Isten problémája?
Számára fontos, hogy gyermekei meggyőződésből, kételkedés nélkül szeressék Őt. Mivel a 
teremtmények nem mindentudók, így meggyőződésüket kézzelfogható bizonyítékokra alapozzák.

„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus 
Krisztust.” (János 17:3)

Istennek tehát egy egyértelmű bizonyítékot kell szolgáltatnia! 

Az örök ítélet során napfényre kerül a bizonyíték! Kiderülnek a válaszok a kozmikus konfliktus 
nagy kérdéseire!



Az ítélet
Az ítélet az a procedúra, ami Isten problémájára megoldást hoz.

„De magasztos lesz a Seregek URa, amikor ítél, és a szent Isten szentnek bizonyul igazságban.” 
(Ézsaiás 5:16)

Miről nem szól?

Nem az a kérdés, hogy ki jó, és ki rossz, hiszen Isten nélkül mindenki rossz!

Miről szól?

Az ítéletben Isten kormányzati elve mérettetik meg, mert Lucifer vádjai Isten uralmát 
kérdőjelezték meg.

Isten kormányzata
1. Isten a gyakorlatban a Fia által kormányoz

„...a maga jobbjára ültette a mennyekben, felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, 
uraságon és minden néven, amelyet valaki kap nemcsak e világon, hanem az eljövendőben is. És az ő 
lába alá vetett mindent...” (Efézus 1:21-22)

2. Mivel Krisztus egyszülött Fiú, isteni természete van, és ezért önmagában jó

„Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel náluk különb nevet örökölt... A Fiúról pedig így 
szól: A te trónod, ó, Isten, mindörökké megáll, és királyságod pálcája az igazság pálcája. Szeretted az 
igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel téged Isten, a te Istened az öröm olajával társaid 
fölé.” (Zsidók 1:4,8-9)

3. Az elbukott ember Krisztus életével egyesülve válik jóvá

„Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ővele.” (1Korinthus 6:17)

Az ítélet fő kérdése:
Krisztus kormányzati elvei vajon működnek-e?

Krisztus ítélete az ő uralmának gyümölcseit vizsgálja.

Bizonyítékok
Az ítélet kézzelfogható, mindenki számára hozzáférhető, tárgyi bizonyítékokkal dolgozik:

szavak: „De mondom nektek: Minden haszontalan beszédért számot adnak majd az emberek az 
ítélet napján. Mert a beszédedből ítélnek majd igaznak, és a beszédedből marasztalnak el téged.” 
(Máté 12:36-37)

tettek / megnyilvánulások: „Mert Isten minden cselekedetet megítél, minden titkos dologgal 
együtt, akár jó, akár gonosz az.” (Prédikátor 12:14)

A bizonyítékok forrása



Krisztus uralmának bizonyítékai csak olyanoktól származhatnak, akik állításuk szerint az Ő 
uralma alatt álltak. A többiek élete alapján csak Sátán uralmát lehet értékelni.

„Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házanépén. Ha pedig először mirajtunk 
kezdődik, mi lesz azoknak a vége, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának?” (1Péter 
4:17)

Végső soron minden ember élete bizonyíték az ítéletben!

Az ítélet és a történelem
A Föld teremtésének eleve az volt a célja, hogy Isten igazolja állítását. Az ítélet bizonyítékai a 
teremtés óta gyűlnek.

Ha Isten igaz Bíró, akkor nem manipulálhatja a bizonyítékokat! – Hogyan hat ez Sátán 
bizonyítékaira?

Isten nem avatkozik bele Sátán uralmának eredményeibe.

„melyekben jártatok egykor e világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, 
ama szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik... ti abban az időben Krisztus
nélkül valók voltatok, Izráel közösségéből kirekesztve, és az ígéret szövetségétől idegenek, s 
reménységetek sem volt, mert Isten nélkül valók voltatok ezen a világon.” (Efézus 2:2,12)

Mi az Isten haragja?
Isten „haragja” az, hogy nem szól bele Sátán elveinek kibontakozásába.

„Mert Isten haragja a mennyből megnyilvánul az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, 
akik az igazságot hamissággal feltartóztatják,... Isten azért szívük vágya szerinti tisztátalanságra 
adta őket, hogy egymás testét megbecstelenítsék,... És mivel nem méltatták Istent arra, hogy 
ismeretükben megtartsák, ezért Isten méltatlan gondolkozásra adta őket, hogy illetlen dolgokat 
cselekedjenek.” (Róma 1:18,24,28)

Isten csak akkor avatkozik közbe, amikor a saját uralma ütközik Sátán uralmával

Az ítélet lezárása
A földi történelem azért tart még, mert még nem állt elő egyértelmű bizonyíték!

„Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését.” (Róma 8:19)

„Velem van az, aki elküldött engem, nem hagyott engem egyedül az Atya, mert én mindenkor azokat
cselekszem, amik neki kedvesek.” (János 8:29)

„Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, 
amelyeket én teszek, sőt azoknál nagyobbakat is tesz, mert én az én Atyámhoz megyek.” (János 
14:12)

Az ítélet könyvei
Isten előre kijelentette a próféciákban, hogy az ítéletet végül le fogja zárni.



„Ahogy néztem, trónokat helyeztek el, és az öregkorú leült. Ruhája hófehér volt, és a fején a haja 
olyan volt, mint a tiszta gyapjú. Trónja tüzes láng volt, s annak kerekei olyanok voltak, mint az égő 
tűz. Tűzfolyam folyt és jött ki a színe elől. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren 
álltak előtte. Összeült a törvénykezés, és könyveket nyitottak ki.” (Dániel 7:9-10)

Az ítélet eredménye
„Láttam az éjszakai látomásban, hogy íme, az ég felhőin jött valaki, olyan, mint egy emberfia. Az 
öregkorúhoz ment, és eléje vitték őt. És hatalom, dicsőség és uralom adatott neki, hogy minden 
nép, nemzet és nyelv őt tisztelje. Hatalma örökkévaló hatalom, amely nem szűnik meg, és királysága 
sem pusztul el.” (Dániel 7:13-14)

A bizonyítékok Krisztus uralma mellett fognak tanúskodni!

A végső, meggyőző bizonyíték elő fog állni! Ehhez viszont szüksége van ránk Istennek…

Az ítélet kihívása
„Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, 
ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít erre az alapra, mindenkinek a munkája 
nyilvánvalóvá lesz, mert az a nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek milyen 
a munkája, azt a tűz teszi próbára. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat 
kap. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint 
aki tűzön ment át.” (1Korinthus 3:11-15)

Az üdvösséget nem a cselekedeteink alapján kapjuk, de az életünk bizonysága hozzájárulhat az 
ítélet lezárásához!

Siettesd a napot!
„Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyennek kell lennetek nektek szent életben és 
kegyességben, akik várjátok és siettetnétek az Isten napjának eljövetelét, amikor az egek tűzbe 
borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!” (2Péter 3:11-12)

Kozmikus jelentősége van annak, hogyan élünk! Ezek kozmikus kérdéseket vetnek fel:

• A bennünk lakozó Krisztus élete (isteni jóság) megnyilvánulhat-e belőlünk teljesen? 

• Vagy néha még Sátán elvét követve Istentől függetlenül cselekszünk?

Nem rólunk szól az ítélet!
A keresztények az ítéletben nem vádlottak, hanem tanúk. Ez sokkal nagyobb felelősség!

„Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem 
elküldött, örök élete van, és nem jut ítéletre, hanem már átment a halálból az életre.” (János 5:24)



Krisztus tanúi
„De erőt kaptok, amikor a Szent Szellem eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész 
Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig.” (Apostolok cselekedetei 1:8)

„Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek: amint én szerettelek titeket, ti is úgy 
szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha 
szeretitek egymást.” (János 13:34-35)

„És Isten országának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden 
népnek, és majd akkor jön el a vég.” (Máté 24:14)

Rajtad és rajtam áll, mikor mehetünk végre mindnyájan haza!
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