
A mi időnk

2Királyok 17, 15: Megvetették 
rendelkezéseit és szövetségét, 
amelyet őseikkel kötött, és intelmeit, 
amelyekkel intette őket. Mivel 
semmirevaló bálványt követtek, 
maguk is semmirevalók lettek, és 
követték a körülöttük levő népeket; 
pedig megparancsolta az Úr, hogy ne 
tegyenek úgy, mint azok.

Máté 5, 13: Ti vagytok a föld sója. Ha 
pedig a só megízetlenül, mivel lehetne 
ízét visszaadni? Semmire sem való 
már, csak arra, hogy kidobják, és 
eltapossák az emberek.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A kereszténység nem ócska holmi /Hóseás 8, 8/
„Elpusztítják Izráelt! Olyan lett a népek között, mint egy ócska holmi, ami senkinek sem 
kell.” (Hóseás 8, 8)

 
Európa poszt-keresztény időszakát éli. Miután a kereszténység nem ragaszkodott 

megalkuvás nélkül a Biblia igazságaihoz, az üzenetünk felhígult és az egyetlen igazság 
helyett választható opcióvá vált. Az egyetlen helyett eggyé vált a sok közül. Ócska 

holmi lett az emberek szemében, ami csalódást okoz, mert nem azt hozza, amit 
várnánk tőle. Hogyan lehet helyreállítani a kereszténység eredeti üzenetét? 

Mi a mai keresztények feladata ebben?

5Mózes 4, 6: Tartsátok meg és 
teljesítsétek azokat, mert  ezáltal 
lesztek bölcsek és értelmesek a népek 
szemében. Ha meghallják mindezeket 
a rendelkezéseket, ezt mondják majd: 
Bizony, bölcs és értelmes nép ez a nagy 
nemzet! 

5Mózes 28, 1: Ha engedelmesen 
hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek 
szavára, ha megtartod és teljesíted 
mindazokat a parancsolatokat, 
amelyeket ma parancsolok neked, 
akkort  a föld minden népe fölé emel 
téged Istened, az Úr.
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2. Az ócska holmi méltatlanul visel egy nagy nevet

 
3. Az ócska holmitól egy idő után meg akarnak szabadulni az emberek

 
1. Az ócska holmi nem tölti be a hozzá fűzött reményeket 

5Mózes 28, 10: A föld valamennyi 
nemzete látni fogja, hogy  az Úrról 
kaptad a nevedet, és félnek majd 
tőled.

 
Erős kereszténység – Erőteljes üzenet – Erőteljes hatás 

Bizonytalan kereszténység – Bizonytalan üzenet – Jelentéktelen hatás

A mi időnk a mi lehetőségünk, hogy hatással legyünk a világra!


