Ne utasítsd el — tedd meg most!
„ Ímé itt a kellemetes idõ, ímé itt az üdvösség
napja.” (2 Korinthusiakhoz írt levél 6:2)
„ Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok õt
segítségül, a míg közel van.” (Ésaiás könyve 55:6)
„ Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét,
megtartatik.” (Római levél 10:13)
„ Minden ember” (1 Timótheushoz írt levél 2:4) nyerhet
megváltást. Bárhol lennél is, most mondd el lstennek,
hogy egy elveszett bũnös vagy kérd, hogy bocsássa
meg bũneidet és fogadd el Jézust személyes
Megváltódnak. Igényeld az üdvösséget hit által.
„ Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez nem
tõletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekbõl,
hogy senki ne kérkedjék.” (Efézusi levél 2:8,9)
Imádkozhatod ezt az egyszerũ imádságot, csak teljes
szívedbõl jöjjön. Kedves Uram! Tudom, hogy én egy
bũnös vagyok, de bocsánatot kérek a bũneimért.
Hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt értem, majd
feltámadt, s én teljes szívembõl megválok bũneimtõl s
elfogadom Õt, mint Megváltómat. Köszönöm Uram,
hogy megváltottál. Amen. Ez lsten útja az üdvösséghez,
összhangban az Õ lgéjével. Az emberek sok esetben
nem tartják be szavukat, lsten azonban minden esetben
megtartja ígéretét. Soha ne higyj kétségeidnek Õfelõle.
„ De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a
beszéd, a mely néktek hirdettetett.” (1 Péter levele 1:25)
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Hogyan lehetsz
megváltva
Ha ma meghalnál, hol töltenéd az örökkévalóságot?
Az emberek általában nem szeretnek a halálra
gondolni — pedig a halál eljön mindenkiért. Isten így
szól nekünk az Ó lgéjében:
„ És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek
egyszer meghaljanak, azután az ítélet:” (Zsidókhoz
írt levél 9:27) Mivelhogy a halál bizonyos, neked
készen kell lenni, hogy lstennel találkozz.

Isten lgéje alapján két hely lehetséges, ahol eltöltheted
az örökkévalóságot, vagy a mennyországban,
vagy a pokolban. „És ezek elmennek majd az örök
gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.” (Máté
evangéliuma 25:46) Minden ember, aki e földre
született, örökölt egy bũnös természetet.
„...és természet szerint haragnak fiai valánk, mint
egyebek is:” (Efézusi levél 2:3b)
„ Annakokáért, miképen egy ember (Ádám) által jött be
a világra a bûn és a bûn által a halál, és akképen a
halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek
vétkeztek;” (Római levél 5:12)
„ Mert ismerem az én bûneimet, és az én vétkem
szüntelen elõttem [forog.]” (Zsoltárok könyve 51:5)
Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda
ismerhetné azt?” (Jeremiás könyve17:9)
A bũnös természet produkálja a gonosz tettek sorát.
Mert onnan belõlrõl, az emberek szívébõl származnak
a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok,
gyilkosságok, Lopások, telhetetlenségek, gonoszságok,
álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás,
kevélység, bolondság: Mind ezek a gonoszságok
belõlrõl jõnek ki, és megfertõztetik az embert.”
(Márk evangéliuma 7:21-23)
Ismerd el, hogy bũnös vagy. Elõször magad elõtt,
majd valld be lstennek is. Semmi esélyed nincs, hogy
megmenekülj a kárhozattól, csak ha beismered
bũnösségedet. Isten lgéje ezt így jelenti ki, neked
pedig el kell hinned. Bũnösséged miatt mindörökre
kárhozatra vagy rendelve. „ Mert a bûn zsoldja
halál…” (Római levél 6:23) „...a bûn pedig teljességre
jutván halált nemz.” (Jakab levele 1:15) Semmit
nem tudsz tenni, amivel megválthatnád magadat.

Nem tudsz eléggé jó lenni. „...nincs a ki jót cselekedjék,
nincsen csak egy is” (Római levél 3:12) A törvény,
vagy más szabályok megtartása által sem válthatod
meg magad. Ha csatlakoznál egy egyházhoz
és keresztségben részesülnél, nem segítenének
megváltáshoz. „...a törvény cselekedeteibõl nem igazul
meg egy test sem.” (Galáciabeliekhez írt levél 2:16)
Igy reménytelen, nem válthatod meg magadat.
Fogadd el az evangélium jó hírét!
Bũneid ellenére lsten szeret téged és minden
szükségeset megtesz üdvösségedért. „ Mert Krisztus,
mikor még erõtlenek valánk, a maga idejében meghalt
a gonoszokért.” (Római levél 5:6) „ Mert Krisztus is
szenvedett egyszer a bûnökért, mint igaz a nem
igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen;
megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén
lélek szerint;” (1 Péter levele 3:18)
Ha csupán értelmünkkel fogadjuk el, hogy bũnösök
vagyunk, hogy lsten szeret minket, hogy Krisztus
meghalt értünk — nem elég! Ezeket személyesen
kell átélni, azzal hogy mergtérsz és Jézust személyes
Megváltódnak elfogadod. A megtérés az elméd
megváltozása, lsten lgéje szerint azt a Szent Szellem
hozhatja el a szívedbe. Ez hozza számodra, hogy
eltérsz bũneidtõl, holt egyháztól és munkálja, hogy
egyedül Krisztusban bizz. „...ha meg nem tértek,
mindnyájan, hasonlóképen elvesztek.” (Lukács
evangéliuma 13:3) „Valakik pedig befogadák õt,
hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek,
azoknak, a kik az õ nevében hisznek;” (János
evangéliuma 1:12) „ Mindenkinek” (Apostolok
cselekedetei 17:30) parancs, hogy térjen meg,
úgyhogy mindenkinek van lehetõsége a megtérésre.

