
Az Ember 

többre   
van rendelve! 

• Isten az embert nem a mulandóságnak teremtette meg, hanem az örök élet számára. 

• Az ember természeténél fogva bűnös, és így elválasztva van Istentől. A bűnnel a halál az emberbe 
került, és az egész világ a hiábavalóság alá lett vetve. 

• A Jézus Krisztusba vetett hit és a bele bemerítkezés által az ember megfordulhat a értelmet-
lenségtől és a mulandóságtol, és megmenthet. Egy új élet kezdődik Istennel. 

• Ez az új élet Istennel minden nap növekednie kell, úgyhogy Isten természete és igazsága 
szaporodik az életünkben, és részesedést kapunk Isten jövő földi királyságában.  

Megváltás egy mulandó és értelmetlen élettől 

elégedettség vágya 

Az ember a 
következőkért él: 

 

Üdvösség Jézus 
Krisztuson keresztül: 

karrier státusz sport önmeg-

valósítás élvezet életmód 

szórakozás család 

jó cselekedetek vallás 

és sok egyéb 
rövid távú 

elégedettség 

megszabadulás az értelmet-
lenségtől 

megváltás a bűntől 
élet Isten királyságáért 

részesedés Isten 
királyságán 

  

Valódi élet 
Istentől! 

elégedettség 
véget ér 

www.istenterve.com 



 

 
 

De amikor ránéztem minden művemre, amelyet 
kezem alkotott: íme, mind hiábavalóság és 

szélkergetés volt az, és  semmi állandó a nap alatt!
(A Biblia: Prédikátor 2:11) 

...és mire büszke vagy,  
az nehézség és semmiség volt, olyan gyorsan eltűnik.  
(A Biblia: Zsoltárok 90:10) 

20  

 
... akik a föld porában alszanak, sokan feléb-
rednek majd, némelyek örök életre, mások 

pedig gyalázatra és örökkévaló utálatra. 
(A Biblia: Dániel 12:2) 

40  60  80  

Életünk ideje hetven esztendő,  
vagy ha több, nyolcvan esztendő... 

A romláshoz vezető út vagy Isten üdvösségéhez vezető út  

 

Isten kegyelmi ajándéka pedig az 
örök élet Krisztus Jézusban. 

(A Biblia: Rómaiakhoz 6:23b) 

0  

örökkévalóság  

 

Mert a bűn zsoldja halál, 
(A Biblia: Rómaiakhoz 6:23a) 

 

 A halál még 
nem a vég 

 

Üdvösség 
Jézus Krisztuson 

keresztül 

...örök 
 

élethez 
vezet 

...örök 

gyalázatra  
& utálatra 

vezet 

https://www.istenterve.com/wp-content/uploads/2020/07/Ahogy-Isten-a-nemzeteket-kezeli-az-utols%C3%B3-id%C5%91ben.pdf
https://www.istenterve.com/wp-content/uploads/2020/07/Ahogy-Isten-a-nemzeteket-kezeli-az-utols%C3%B3-id%C5%91ben.pdf


 

 
 

De amikor ránéztem minden művemre, amelyet 
kezem alkotott: íme, mind hiábavalóság és 

szélkergetés volt az, és  semmi állandó a nap alatt!
(A Biblia: Prédikátor 2:11) 

...és mire büszke vagy,  
az nehézség és semmiség volt, olyan gyorsan eltűnik.  
(A Biblia: Zsoltárok 90:10) 

20  

 
... akik a föld porában alszanak, sokan feléb-
rednek majd, némelyek örök életre, mások 

pedig gyalázatra és örökkévaló utálatra. 
(A Biblia: Dániel 12:2) 

40  60  80  

Életünk ideje hetven esztendő,  
vagy ha több, nyolcvan esztendő... 

A romláshoz vezető út vagy Isten üdvösségéhez vezető út  

 

Isten kegyelmi ajándéka pedig az 
örök élet Krisztus Jézusban. 

(A Biblia: Rómaiakhoz 6:23b) 

0  

örökkévalóság  

 

Mert a bűn zsoldja halál, 
(A Biblia: Rómaiakhoz 6:23a) 

 

 A halál még 
nem a vég 

 

Üdvösség 
Jézus Krisztuson 

keresztül 

...örök 
 

élethez 
vezet 

...örök 

gyalázatra  
& utálatra 

vezet 

https://www.istenterve.com/wp-content/uploads/2020/07/Ahogy-Isten-a-nemzeteket-kezeli-az-utols%C3%B3-id%C5%91ben.pdf
https://www.istenterve.com/wp-content/uploads/2020/07/Ahogy-Isten-a-nemzeteket-kezeli-az-utols%C3%B3-id%C5%91ben.pdf


Az Ember 

többre   
van rendelve! 

• Isten az embert nem a mulandóságnak teremtette meg, hanem az örök élet számára. 

• Az ember természeténél fogva bűnös, és így elválasztva van Istentől. A bűnnel a halál az emberbe 
került, és az egész világ a hiábavalóság alá lett vetve. 

• A Jézus Krisztusba vetett hit és a bele bemerítkezés által az ember megfordulhat a értelmet-
lenségtől és a mulandóságtol, és megmenthet. Egy új élet kezdődik Istennel. 

• Ez az új élet Istennel minden nap növekednie kell, úgyhogy Isten természete és igazsága 
szaporodik az életünkben, és részesedést kapunk Isten jövő földi királyságában.  

Megváltás egy mulandó és értelmetlen élettől 

elégedettség vágya 

Az ember a 
következőkért él: 

 

Üdvösség Jézus 
Krisztuson keresztül: 

karrier státusz sport önmeg-

valósítás élvezet életmód 

szórakozás család 

jó cselekedetek vallás 

és sok egyéb 
rövid távú 

elégedettség 

megszabadulás az értelmet-
lenségtől 

megváltás a bűntől 
élet Isten királyságáért 

részesedés Isten 
királyságán 

  

Valódi élet 
Istentől! 

elégedettség 
véget ér 

www.istenterve.com 


