Mit kell tudnunk Isten
szeretetéről?
„Nem abban van a szeretet,
hogy mi szerettük az Istent,
hanem hogy Ő szeretett
minket, és elküldte
az Ő Fiát engesztelő áldozatul
a mi bűneinkért” (1.Ján.4:10).

I

sten makulátlanul tiszta Fia a kereszten
függött.
Testét
korbácsütésekkel
szaggatták össze. Azokat a kezeket,
amelyeket olyan gyakran áldásra nyújtott ki,
fagerendákhoz szegezték. Azokat a lábakat,
amelyek fáradhatatlanok voltak a szeretet
szolgálatainak a végzésében, nagy szeggel
verték át és szegezték a kereszthez. A királyi
fejet összeszurkálták a töviskorona tövisei. A
reszkető ajkak jajkiáltásra formálódtak.
Krisztus mindezeket eltűrte – a vércseppeket,
amelyek lehullottak fejéről, és lefolytak
kezeiről, lábairól; a haláltusát, amely
eltorzította testének alakját; és azt a
kifejezhetetlen lelki kínszenvedést, amit
akkor érzett, mikor Atyja elrejtette előle
orcáját. Ezek pedig mind azt mondják az
emberiség minden egyes gyermekének:
éretted történt, hogy Isten Fia hozzájárult a
bűn e terhének az elhordozásához. Érted
döntötte meg a halál uralmát, és tárta fel

ismét előtted a Paradicsom kapuit, az Aki
áldozatként adta oda magát a kereszten,
mert szeretett téged. Krisztus, a bűnök
elhordozója, eltűrte az isteni igazság haragját,
és éretted maga lett bűnné” (Jézus élete 663).
„Sohasem tudjuk elménkkel felfogni Isten
Bárányának keserű fájdalmát, ameddig meg nem
értjük, milyen mély volt a szakadék, amelyből
megmentett. Mily súlyos a bűn, amelyben
vétkesek az emberek fiai!” (Review &
Herald1886.09.21)

„Az örökkévaló törvény megrontása által,
az ember elszakadt Istentől, és a kapcsolat
megszakadt közöttük, de Jézus meghalt a
golgotai kereszten, elhordozván testében az
egész világ bűnét, és így a kereszt egy
összekötő híd az ég és a föld között
keletkezett szakadékon.” (Review & Herald1895.05.21)

„A mi bűneink Őreá helyeztettek, elszenvedte
bűneink büntetését, és általa eltávolítattak.”
(Review & Herald1895.05.30)

„Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott,
Aki az Isten jobbján van, Aki esedezik is
érettünk.” (Róma 8:34)

Ő közbenjár érted. Ő a nagy Főpap ki
érdekedben esedezik, jöjj el és esetedet
Jézus által mutatsd be az Atyának! Így
bemenetelt nyersz az Atyához, még akkor
is,
ha
elkövetett
bűneid
miatt
reménytelenül állsz: „ha valaki vétkezik,
van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus
Krisztus. (1.Ján.2;1).

„Ő nem egyedül és elszigetelten van a
szent helyen, hanem körülvéve ezerszer-ezer
és tízezerszer-tízezer angyallal, kik parancsra
várnak, hogy teljesítsék azt. Kéri, hogy
menjenek dolgozni az emberért, a
leggyengébbért is, ki bizalmát Istenbe vetette.
A gazdagnak és szegénynek egyenlő
segítséget biztosít” (Levelek 1899/134).
„A mi kezesünk Jézus, Aki élete árán
felelőséget vállalt minden férfiért és nőért
ezen a Földön.
Ő az Atya előtt áll és mondja: Atyám, én
magamra vettem ez ember bűnét, meghaltam
helyette, hogy ne kelljen elszenvednie
bűnének büntetését. Ha megtér, bocsáss meg
neki! Az én vérem megtisztítja minden
bűntől. Életemet adtam a világ bűneiért.”
(Review & Herald 1900.02.27.)

„Krisztus elszenvedte a büntetést, mely a
törvényszegőt érte volna, és hit által a
reménytelen bűnös, kinek nem volt segítsége, az
isteni természet részesévé válik, kikerülve ez által
a világ romlottságát, mely a kívánságban van.
Jézus neki adja makulátlan igazságosságát, ha
elhagyja bűneit és engedelmeskedik a
törvénynek”. (Review & Herald 1899.05.23)

Mi
az
eredménye
kereszthalálának?.....

Jézus

Isten eltorzult képmása az emberben
helyre lesz állítva s végül újra egyesülni
fog a szent család és a győző szentek a
nekik készített hajlékokban fognak lakni.
Ez lesz Jézus kereszthalálának eredménye…”
Mit kell tudnunk Isten
törvényéről?
„A Te igazságod igazság
örökké, és a Te törvényed
igaz” (Zsolt.119:142).

„A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt
inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a
törvény által; mert a kívánságról sem tudtam
volna, ha a törvény nem mondaná: Ne
kívánjad” (Róma 7:7).
„A törvény leleplezi bűneinket, megérteti
velünk, hogy Krisztusra van szükségünk, hogy
Hozzá meneküljünk bocsánatért és békességért az
Isten iránti bűnbánat és a Jézus Krisztus iránti hit
gyakorlása által. A tíz törvényre, ne annyira tiltó
oldaláról, hanem az irgalmasság felől tekintsünk.
Tilalmai szavatolják az engedelmességben
rejlő boldogságot. Amint Krisztusban elfogadjuk
a tilalmakat, ez munkálja bennünk a
jellemtisztaságot,
ami
boldogságot
hoz
számunkra az örökkévaló korszakokon át. Az
engedelmesek számára a Tízparancsolat védő
falat jelent. Isten jóságát látjuk meg benne, Aki
az igaz élet e változhatatlan elvei által igyekszik

megvédeni az embereket a törvényszegés
következményeitől” (A Te Igéd Igazság 194).
„A törvény már az ember teremtése előtt
létezett, s mindaddig érvényben marad, míg
Isten trónja fennáll.
Isten a törvény egyetlen pontját sem
változtatta meg, hogy megmentse az embert,
hiszen a törvény az Ő kormányzatának alapja.
Változhatatlan, megmásíthatatlan, végtelen és
örök. Hogy az embert meg lehessen menteni, és a
törvény is tiszteletbe legyen tartva, magának Isten
Fiának kellett áldozatul ajánlania magát, Aki nem
ismert bűnt, bűnné vált értünk, meghalt
helyettünk a Kálvárián. Halála bizonyítja Isten
csodálatos szeretetét irántunk, de törvénye
változhatatlanságát is” (A Te Igéd Igazság 186).

Az emberek saját maguk által felállított
törvényeikkel biztosan Isten törvénye ellen
munkálkodnak majd. Igyekeznek mások
lelkiismeretére
kényszerítő
nyomást
gyakorolni, és bizalmukkal saját törvényeik
érvényességét kierőszakolni, hogy azok
segítségével elnyomhassák embertársaikat.
Az Isten törvénye elleni küzdelem, mely
még a mennyben kezdődött el, az idők
végéig folytatódik. Mindenki próbára tétetik.
Engedelmesség vagy engedetlenség, ez az a
kérdés, amelyről az egész világnak döntenie
kell. Mindenkit felszólítanak, hogy
válasszon Isten törvénye és az emberek

parancsolatai között. Itt húzzák meg a nagy
választó vonalat. Csak két osztály lesz.
Mindenki megmutatja majd, hogy vajon a
hűség oldalát választotta-e vagy a lázadás
oldalát.
Ezután eljön a vég. Isten igazolja,
érvényesíti törvényét és megszabadítja
népét. Sátán és mindazok, akik csatlakoztak
hozzá a lázadásában, elvesznek” (Jézus élete 672).
Minden lélek, aki visszautasítja az oly drágán
megvásárolt engesztelést, és nem lehet részese, el
kell viselnie bűnének büntetését.

„Azért ám a törvény szent,
és a parancsolat szent
és igaz és jó.”
(Róma 7:12)

„Életével és halálával
Krisztus bebizonyította,
hogy Isten igazságossága
nem semmisítette meg irgalmasságát.
Isten megbocsáthatja a bűnt,
emellett a törvény szent,
igaz és jó, és annak tökéletesen
engedelmeskedhetünk” (Jézus élete 671).

Szeretne többet megtudni Isten
jelleméről?
Olvassa el a
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