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Szerkesztői levél: Készülődni, de mire? 

Van olyan, amikor valaki szeretne mondani ne-
künk valamit, de nem tudja, hogy hol is kezdje. 
A jó válasz ilyenkor, hogy: Na, kezdjük az ele-
jén! Ma kezdjük inkább az eleje „előtt”-ről!  

Aztán majd megnézzük az „elejét”, a jelent és a 
jövőt is! 

Kérdés: Hol volt Isten az univerzumunk kez-
dete előtt? Nem volt ebben az univerzumban, 
hisz az még nem létezett, de akkor hol volt? 

Ézsaiás 57:15 (EFO): Mert ezt mondja a Ma-
gasságos és a Felséges, aki az örökkévalóság-
ban lakik, s kinek neve szent: „Magasságban 
és szentségben lakom, de az alázatos és meg-
tört szívűvel is, hogy az alázatosak szellemét 
megelevenítsem, s az összetörtek szívét életre 
keltsem. 

Tehát Isten az örökkévalóságban „lakik”. A 
versben található „örökkévalóság”-ot ebből a 
héber szóból fordították: (ad: perpetuity) 

A héberben az időhatározó szavakat lehet 
használni a térre is. Ugyanezt a szót úgy is for-
dítják, mint „jövő” vagy „horizonton túli”. 

Vagyis Örökkévalóság/Jövő/Látóhatáron túli. 

A cikk végén még visszatérünk ehhez a koncep-
cióhoz.  

Ami ennek az univerzumnak a kezdetét illeti: 
Mit teremtett Isten legelőször? Anyagot és te-
ret. (1 Mózes 1:1-2; János evangélium 1:1-5; 
Zsidók 1:1-2) Ez önmagában haszontalan 
(üres).  

Azután: És legyen világosság…(1 Mózes 
1:3)…és ez nem a nap, vagy a hold vagy a csil-
lagok fénye volt, amiket ma az égen láthatunk, 
hiszen ezek csak 1 Mózes 1:14-16-ben bukkan-
nak fel, a negyedik „időszakban”. Nézzük csak 
meg ezt… 

Létrehozta az időt. Ez mozdított mindent el 
abba az irányba, ahol egyáltalán maga az élet 
kialakulása lehetségessé vált. (1 Mózes 1:11) 

 

LEGYEN VILÁGOSSÁG….. 

Ez talán az egyik legfontosabb vers a Bibliá-
ban. Mi történt? 

Isten megteremtette az elektromágneses 
spektrumot, lehetővé téve az életet. A Wikipé-
dia így ír róla röviden: „az elektromágneses 
spektrum az elektromágneses sugárzás frek-
venciáinak és a hozzájuk tartozó hullámhosz-
szoknak és foton energiáknak teljes skálája 
(spektruma). Terjedelme a modern rádiókom-
munikációban használt alacsony frekvenciák 
alatt kezdődik, és tart egészen a rövid hullámú 
gamma sugárzásig (magas frekvencia), ezzel 
olyan hullámhossztartományt fedve le, mely 
több ezer kilométerestől az atom méretének tö-
redék részéig terjed. A látható fény e tarto-
mány rövidebb vége fele található, 400-tól 700 
nanométeres hullámhosszig. A hosszú hullám-
hosszok felső határa maga az univerzum mé-
rete, míg a rövid hullámhosszok alsó határa, 
úgy vélik, hogy a 'Planck' közelében van, ami a 
legkisebb ismert mértékegység.” 

 
Sohasem hallottam az evolúció híveit az uni-
verzum kezdetének erről a létfontosságú leges-
legelső momentumáról beszélni. Több milliárd 
év telt el és most itt vagyunk mi... 

Ha megnézzük a földet és a földi rendszereket, 
úgy látszik, egy korszak végéhez közelgünk. Az 
önmegsemmisítés elkerülhetetlennek tűnik, 
erről próféciák is szólnak. De ha mégsem, 
mindannyian elérjük a természetes életünk vé-
gét. 

Tehát készülődünk, de mire? És hogyan?  
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Készülődünk egyfajta személyes „felszállásra”. 
És: Az utolsó hajrára... a Feléledés tekinteté-
ben... Isten tervére, hogy megmentsünk annyi 
embert, amennyit csak lehet!  

1 Timóteus 2:4 Aki azt akarja, hogy minden 
ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljus-
son.  

Tehát volt a kezdet legelején a fény/életadó pil-
lanat és most itt az új fény, ami szintén életet 
ad. 

2 Korinthus 4:1 Annakokáért, mivelhogy ilyen 
szolgálatban vagyunk, a mint a kegyelmet nyer-
tük, nem csüggedünk el. 6 Mert az Isten, aki 
szólt: setétségbõl világosság ragyogjon, õ gyúj-
tott világosságot a mi szívünkben az Isten 
dicsõsége ismeretének a Jézus Krisztus arczán 
való világoltatása végett.  

MOST TÉRJÜNK VISSZA AHHOZ A KÉR-
DÉSHEZ, HOL IS LAKIK ISTEN... 

Ézsaias 57:15 Isten lakhelye. Örökkévalóság – 
Jövő 

Mi is erre a helyre tartunk? 

Vajon oda megyünk, ahol Isten lakik? Az Örök-
kévalóságba? Jézus oda ment, az angyalok oda-
vissza közlekedtek a föld és e hely között, Jézus 
innen jön vissza, hogy magával vigyen oda min-
ket. 

Apostolok Cselekedetei 1:9 Miután Jézus ezt 
mondta, a szemük láttára felemelkedett, majd 
egy felhő beburkolta és eltakarta a tanítványok 
tekintete elől. 10 Az apostolok még mindig 
merően néztek a távolodó Jézus után, amikor 
hirtelen megállt mellettük két fehér ruhás férfi, 
11 és megszólította őket: „Galileai férfiak, miért 
álltok itt az ég felé meredve? Ez a Jézus, akit 
felvittek tőletek a Mennybe, ugyanúgy jön majd 
vissza, ahogyan felmenni láttátok.” 

Így megvan a lehetőségünk, hogy megosszuk 
ezt az újrateremtő fényt másokkal. 
Máté 5:16 Így ragyogjon a világosságotok az 
embereknek: hadd lássák, milyen jó, amit 
tesztek, és dicsérjék érte Mennyei Atyátokat! 

Összefoglalva az eddigieket, a fény az, ami 
lehetővé tette az életet, az új fény pedig az 
örök életet teszi lehetővé. 
 

Ps Piet Visser 

 

 
 

 

 

A beszédeben hallottuk: 

 Minden helyzetben békességünk lehet, 
ha a fontos dolgok rendben vannak az 
életünkben. 

 Győzelmet veszünk, hogy még inkább 
Krisztusra hasonlítsunk. 

 Nem csak az a fontos, hogy mit mon-
dunk, sokkal inkább, hogy mit teszünk.  

 Minden, amit Isten kér tőlünk az ész-
szerű és jó. 

 Isten pontosan annyira szeretné, hogy 
mi meggyógyuljunk, amennyire mi ma-
gunk vágyunk rá. 

 Légy tudatában annak, hogy számos za-
varó tényező vesz körül minket, ami gá-
tolja, hogy a fontos dolgokat tegyük. 

 Adj nagy jelentőséget a Biblia olvasás-
nak. 

 A világ tele van kompromisszumokkal, 
megalkuvással. 

 A növekedésünk az Úrban azon múlik, 
hogy elfogadjuk-e a fenyítést, feddést, 
jobbítást. 

 Tanulj és hozd helyre! 
 Mi vezetünk és a testünk azt követi. 
 Ne csak a rossz dolgokat lásd, tekints a 

dicsőségre! 


