
 

Mi az Isten országa? 

Az, amire szükséged van. Mindig hiányzik ugyanis 

valami. Nincs hiánytalan élet. A legismertebb 

sztárok mesélik el magukról, hogy mennyire 

elégedetlenek az életükkel. Azt gondolnánk, hogy 

mindenük megvan, pedig nem. A pénz, a siker, a 

hírnév, mind csak ábránd. Van mégis valami, vagyis 

inkább valaki, aki minden hiányt betölt. Van valaki, 

aki erő, ha gyengének érzed magad. Cselekvés, ha 

tehetetlen vagy. Szeretet, ha magányos vagy. Aki 

jelenlét. Az a Valaki öröm a szomorúságban, 

vigasztalás a gyászban.  

Isten országa minden, amire szükséged van. Tőle 

származik minden jó. Ő boldognak akar látni téged 

is. Nem a maga érdekében tesz bármit is, csak érted. 

Minden ember először a maga érdekét nézi. Isten 

nem. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy Isten 

önmagában tökéletes. Neki nincs szüksége semmire. 

Nem áll érdekében, hogy bármit is tégy.  

Isten csak Isten. Tökéletes szeretet és jóság. Mi 

emberek viszont nem vagyunk Istenek. Nekünk 

szükségünk van dolgokra. Talán ezért sem bízhatunk 

sokszor még önmagunkban sem, pláne 

embertársainkban. Érdekeink határoznak meg 

minket. Szükségünk van levegőre, vízre, ételre. 

Szükségünk van közösségre, ami megbecsül. 

Valakire, aki végighallgat. Biztos munkahelyre, 

szerető családra. Az életünknek szüksége van 

célokra. Valamire, ami nem vész el pár év alatt. 

Istenben mindezt megkaphatod te magad is, sőt 

ennél még sokkal többet is. Az ő országa csodákat 

tartogat számodra, már ha elfogadod. 

 

Hogy találhatom meg Istent? 

Ez lehetetlen. Mi emberek nem találhatjuk meg őt. 

Annyira más, annyival több, mint mi. El sem 

bírnánk viselni.  

Mi nem találhatjuk meg őt, ezért hát ő keres fel 

minket! Ha még nem is érintett meg, de egy róla 

szóló kiadványt tartasz a kezedben. Ez azt jelenti, 

hogy ő már meg is talált téged. Arra vár, hogy 

válaszolj neki, hogy ismerd meg őt jobban. Vár rád, 

hogy, mint sok más gyermekének, neked is örömöt 

és új életet adjon. 

Hogyan ismerhetem meg Őt? 

A Bibliából. Kezdd el olvasni Márk evangéliumát. Itt 

Jézusról, Isten Fiáról lesz szó. Róla és rólad, a 

kapcsoltról Isten és ember között. Folytasd aztán a 

Biblia elején, Mózes első könyvével. Egy nép 

történetén keresztül ismerheted meg őt, aki 

annyiszor megsegítette már az övéit. Ha imádkoznál, 

de nem tudod, hogyan kell, keresd ki a Zsoltárok 

könyvét. Segítek, pont a Biblia közepén találod. 

Ebben a könyvben csak Istenről olvashatsz, az 

első lapjától az utolsóig. Vannak benne könnyebb és 

vannak nehezebb részek. Csak el kell kezdeni. 

Honnan tudhatnám biztosan, hogy Isten létezik? 

Sajnálom, erre a kérdésedre nem tudok választ adni. 

Nincs (kézzelfogható) bizonyíték Isten létezérésre. 

Mégis tudom, hogy Isten létezik, mert megta-

pasztaltam. Olvastam a Bibliát és meggyőzött. Ennyi. 

 

 

Mit jelent az, hogy Isten megvált engem? 

Azt látjuk a saját életünkben, hogy bár szeretnénk 

jót tenni, szeretnénk boldogan élni, mégsem sikerül. 

Ez azért van, mert Isten nélkül lehetetlen. Jó, talán 

ideig-óráig boldognak érezzük magunkat, de ez a 

boldogság sosem tart sokáig. Az igazság pedig az, 

hogy az ilyen boldogság meg sem közelíti azt, amire 

Isten hív.  

A megváltás azt jelenti, hogy Isten visszafogad 

magához. Elkezded olvasni a Bibliát és miközben 

olvasod, kapcsolatba kerülsz vele, már ha komolyan 

veszed. Lassanként a Biblia szavai megmutatják 

neked, hol a hiba. Mi az, ami nem jó, amin 

változtatni kell. Megérted, hogy Isten mit akar az 

életedben cselekedni, hogy mire alkotott téged. 

Megtisztulsz az elkövetett hibáidtól és lassanként 

megtanulsz tisztán látni. 

Mi az a megtérés? 

Amiről az előbb olvastál, arra csak Isten képes. Csak 

ő képes megváltani minket, számunkra ez teljes 

mértékben lehetetlen. A bűneink ugyanis annyira 

belénk ivódtak, hogy képtelenek vagyunk letenni 

azokat. DE! Amint Isten ezektől megtisztított, ott 

elkezdődhet valami igazán különleges. 

Ezt nevezzük megtérésnek. Tulajdonképpen ez 

annyit tesz, hogy új életet kezdesz élni. Nem kell 

elköltöznöd, vagy ilyesmi. Új életet kezdesz ott, ahol 

eddig is voltál. A különbség a régi és az új életed 

között, hogy most már Istenre figyelsz. Ő kerül az 

első helyre. Egészen más lesz minden, majd 

meglátod. 



A megtérő imája 

Uram, régóta kereslek téged. Most döntöttem. Eljött 

az ideje, hogy változtassak. Szeretném átadni az 

életemet neked. Elegem van már a bizonytalan-

ságból, a tapogatódzásból. Elegem van a meg nem 

szűnő emberi vágyaimból, a folytonos szégyenből, a 

félelemből, a jólétből. Szeretnélek megismerni, 

megérteni akaratodat, szívembe fogadni Igédet.  

Még gyermek voltam, mikor megkeresztel-tek. 

Szövetségedben nőttem fel, bár igazán nem 

ismertelek. Már régóta az ajtóm előtt állsz, most 

beengedlek. Érezd otthon magad, hisz te alkottál. 

Teríts asztalt nekem és neked. Szövetségedet 

elfogadom. Mutasd meg nekem akaratodat, értesd 

meg velem, mit vársz tőlem! Szeretném lerakni 

bűneimet, de homályosan látok. Engedd, hogy igéd 

megvilágosítson!  

Mindazt, ami akaratoddal ellentétes, leteszem. 

Szabadíts meg engem bűneimből! Te azt ígérted, 

hogy aki hisz a te nevedben, az üdvözül. Ígéretedet 

most megragadom. Szent Fiadat, az Úr Jézust 

Megváltómnak elfogadom. Én pedig ígérem, hogy 

bűneimmel szakítok. Egyedül a te akaratodnak 

szentelem az életem. Minden nap felkereslek, a 

Szentírás minden igéjét szívembe vésem.  

Engedd meg, hogy mostantól fogva csak neked éljek. 

Jelentsd ki nekem akaratodat és kérlek, tölts be 

Szentlelkeddel!  

Szent egyházad mostantól az én otthonom is. 

Szolgálatomat annak a gyülekezetnek szente-lem, 

ahova elvezettél. 

Köszönöm, hogy Jézus által gyermekeddé fogadtál! 

Áldott légy, Mindenek Ura! Ámen. 
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