
Alaptanítások – 2. rész

Istennek szüksége van rád – Az emberi élet értelme

I. Keresztény közhelyek
• Isten szeret téged!

• Istennek szüksége van rád!

• Isten meg akar menteni!

Furcsa kettősség
• Isten haragszik a bűnre és a bűnösöket a 

pokolban fogja sütögetni

DE!

• Elküldte Jézust, hogy a megtérők ne 
kerüljenek a pokolba

[Szeret, nem szeret… Érdekből megtérés…]

Égető kérdések
Ha csak az üdvösségről / kárhozatról szól az 
emberi lét, Isten egy bábjátékos?

• Értelmetlen színjátéknak tűnik az egész!

II. Isten története – 2. rész

Ismétlés: Két eszme ütközik
1. Egyedül Isten jó

2. A teremtmények is jók

Miért merült fel egyáltalán ez a kérdés?

Ki olyan, mint Isten?
Isten történetében, Luciferrel szemben van egy 
nagyon fontos személy, akinek ez a neve…

Két bajnok
„Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és 
angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a 

sárkány is hadakozott, és az ő angyalai is.” 
(Jelenések 12:7)

Mihály (Miká-él) = Aki olyan, mint Isten

Egy különleges Fiú
„ez utolsó időkben Fia által szólt hozzánk, akit 
mindennek az örökösévé tett, aki által a világot 
is teremtette, aki dicsőségének 
visszatükröződése és valóságának képmása, 
aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget…”
(Zsidók 1:2-3)

Isten Fia az Isten tökéletes másolata

Más, mint az angyalok
„Annyival feljebb való az angyaloknál, 
amennyivel náluk különb nevet örökölt. Mert 
kinek mondta valaha az angyalok közül: »Én 
Fiam vagy te, ma szültelek téged«, és ismét: 
»Atyja leszek, és ő Fiammá lesz«? Amikor pedig 
behozza elsőszülöttjét a világba, így szól: És 
imádja őt Isten minden angyala.” (Zsidók 1:4-6)

Istennek sok fia van (az angyalok), de az 
egyszülött Fiú egy önálló kategória!

Lucifer jogos kérdése
• Miért különb az „egyszülött Fiú”?

• Miért kaphat az egyszülött Fiú isteni 
hatalmat és kiváltságokat, míg Isten 
többi gyermeke nem?

• Ha mindenki Isten fia, miért tesz Isten 
különbséget?

Lucifer is csak jóra és szolgálatra használná az 
isteni hatalmat…
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Egy lényeges különbség
„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 1:8-9)

Az Egyszülött Fiú is önmagában jó!

De miért?
Lucifer számára ez a válasz elfogadhatatlan volt!

• Nem hitte el, és vele együtt sok angyal 
sem…

Mit tesz ilyenkor egy szerető családapa?

• Megpróbálja még jobban elmagyarázni!

A meggyőzés eszköze
Istennek két dolgot kellett bizonyítania:

1. Egyedül Isten jó

2. Az Egyszülött Fia pont olyan, mint Ő 
maga

Ehhez volt szüksége ránk!

Az ember és a válasz

Az ember teremtése
„Akkor ezt mondta Isten: Teremtsünk embert a 
magunk képére és hasonlóságára. 
Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az 
állatokon, mind az egész földön és a földön 
csúszó-mászó mindenféle állaton. Megteremtette
tehát Isten az embert a maga képére; Isten a 
maga képére és hasonlóságára teremtette: 
férfiúvá és asszonnyá teremtette őket.” 
(1Mózes 1:26-27)

A Föld és az ember teremtése egy kozmikus 
példázat

A nagy példázat
Férfi → Isten

Asszony → Krisztus

Állatok → Angyalok

„Szeretném, hogy tudjátok, hogy minden 
férfinak a feje Krisztus, az asszonynak a feje 
pedig a férfi, a Krisztusnak a feje pedig 
Isten.” (1Korinthus 11:3)

Isten a mennyei dolgokat mutatta be földi 
leckékkel.

A születés leckéje
• Az angyalok számára nem volt 

értelmezhető a születés, hiszen 
mindnyájan Isten szavára jöttek létre.

Szaporodás: az utódok természete ugyanaz, 
mint a szülőké, hozzájuk hasonlítanak

A kapcsolat leckéje
• Ádám és Éva kapcsolata különleges és 

kizárólagos (az állatok közül nincs méltó 
társ)

• Isten és Krisztus kapcsolata különleges és
kizárólagos (az angyalok közül nincs 
méltó társ)

A teremtmények soha nem lehetnek azon a 
szinten, mint Isten és Egyszülött Fia

A két nagy kérdés:
1. Egyedül Isten jó?

2. Ki olyan, mint Isten? (Miká-él)

Az ember teremtése nem bizonyíték, hanem 
példázat!

A terv kisiklik?

Lucifer válasza
„A kígyó pedig azt mondta az asszonynak: 
Bizony nem haltok meg. Hanem tudja Isten, 
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hogy amelyik napon esztek abból, megnyílik a 
szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: 
jónak és gonosznak tudói.” (1Mózes 3:4-5)

Ki olyan, mint Isten? Például te is! (?)

Az első kézzelfogható bizonyítékok
• szabadság helyett szégyen

• boldogság helyett félelem

• szeretet helyett vádolás

Jók lettek, vagy rosszak?

Teljesen rosszak!

Ezzel még koránt sincs vége!
„Ellenségeskedést szerzek közötted és az 
asszony között, a te magod között és az ő 
magva között: ő a fejedre tapos, te pedig a 
sarkát mardosod.” (1Mózes 3:15)

A bizonyítási eljárás ezzel éppen csak 
elkezdődött…

III. Egy nagyobb terv

Istennek szüksége van Rád
„azért, hogy most az egyház által 
megismertesse a mennyei fejedelemségekkel 
és hatalmasságokkal Isten sokféle bölcsességét” 
(Efézus 3:10)

Az ember az Isten elleni kozmikus per 
koronatanúja!

Rossz kérdések
• Hogyan nyerhetek üdvösséget / hogyan 

juthatok a mennybe?

• Hogyan kerülhetem el a kárhozatot / a 
pokol tüzét?

A kereszténység nem erről szól!

Szabad választás
A fő kérdés most sem az üdvösség / kárhozat, 
hanem:

1. Egyedül Isten jó?

2. Ki olyan, mint Isten?

Jézus soha nem győzködte az embereket!

[Nem a mennybe akarta mindenáron 
beszuszakolni őket…]

Nálunk van a válasz
Te döntöd el, kinek a válaszához járulsz hozzá!

• Isten válasza

• Lucifer válasza

De mielőtt döntesz, érdemes utánajárni a teljes 
történetnek…

B terv
Az ember elbukott, Lucifer mellé állt, de a 
történetnek ezzel nincs vége!

A mag ígérete
• Isten azt ígérte, hogy lesz egy ember (az 

asszony magva), aki választ ad majd 
Lucifer vádjaira (a fejére tapos)!

Isten válasza Jézus történetében van!

A nagy családegyesítés
„Megismertette velünk akaratának titkát az ő jó 
kedve szerint, amelyet előre elhatározott 
magában, az idők teljességének rendjére nézve, 
hogy Krisztusban mindeneket 
egybeszerkeszt, mind amelyek a mennyben, 
mind amelyek a földön vannak.” (Efézus 1:9-10)

Sőt, Krisztusban nemcsak a vádakra válaszol, 
hanem az ember számára is megoldást nyúlt!

A válasz és a megoldás
….a folytatásban…
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Összegzés
I. Keresztény közhelyek

• Az üdvösség/kárhozat önös érdek

II. Isten története

1. Kétféle jóság-eszme

2. Isten Egyszülött Fia pontosan olyan, mint
Isten

◦ Ő önmagában jó

◦ Ezt csak elmagyarázni lehet, 
szavakkal bizonyítani nem!

3. Az ember a nagy példázat

◦ A föld teremtésével Isten leképezte 
Isten, Krisztus és az angyalok 
kapcsolatát

4. A terv kisiklott?

◦ Az ember Lucifer jóság-eszméjét 
fogadta el

◦ Isten ígéretet tett, hogy Lucifer 
vádjait megválaszolja

III. Egy nagyobb terv

• Istennek azért van ránk szüksége, mert a 
vitát az emberi történelem dönti el!

• A mag ígérete: Jézus fogja megcáfolni 
Sátán vádjait

• Mindenki személyesen eldöntheti, kinek 
a válaszát támogatja az életével!

• Isten válasza Jézusban folytatódik…
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