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1. Mi van, ha én nem vagyok kiválasztott? 

Mi van, ha én nem vagyok választott? A Biblia sosem teszi fel ezt a kérdést, ezért nincs 
valós alapja, hogy foglalkozzunk vele. Ugyanakkor, nagyon is lehetséges, hogy 
magadban te küzdesz ezzel a kérdéssel, hasonlóan, mint más kapcsolódó témákkal: 
„Isten vajon akarja egyáltalán, hogy megmeneküljek?” Talán az örök kárhozattól félsz, 
mert Isten téged nem választott, vagy ügy érzed „Annyira meg vagyok ijedve, hogy 
becsapom magam az örökkévalósággal kapcsolatban.” Vagy talán már azt gondolod, 
hogy Istenre kell várnod, hogy megváltoztassa a szívedet, vagy „Meg akarok térni, Isten 
tényleg ezt akarja tőlem?” 

Tudod, a veled egyidős fiatalok ezrei teszik fel ugyanezeket a kérdéseket. Ez a füzet 
éppen neked íródott. A Bibliát vizsgálja abból a szempontból, hogy „mi van, ha én nem 
vagyok választott”. 

Te döntöd el, hogy ezen a könyvön egyszer végigfutsz, vagy életmódszerűen olvasod. 
Minden fejezet tartalmaz egy vagy több igét, magyarázatot, és összefoglal 
gondolatokat vagy kérdéseket, amiken elmélkedhetsz. Olvasd ezt a kiadványt 
imádkozó szívvel.  

Reméljük és imádkozunk, hogy ez a füzet áldás lesz a számodra.  

Hogyha személyesen nincs ilyen nehézséged, fontold meg, hogy odaadd valakinek, aki 
valóban tud profitálni belőle. Köszönjük a szívességet.  

Isten áldjon! 
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2. Ingyen pénz 

Volt egyszer egy evangélista, 
aki el akarta magyarázni a hit 
jelentését. Kivett a zsebéből 
egy 10 dolláros bankjegyet 
és megkérdezte a 
hallgatóságot, hogy kéri-e 
valaki? A kérdése vegyes 
reakciókat váltott ki. Sokan 
nem bíztak az evangélistában. Mások azt gondolták, hogy ez egy trükk vagy vicc lesz. 
Úgy nézett ki, hogy a tömegből senki nem kéri a pénzt, de aztán egy kisfiú odasétált az 
evangélistához és azt mondta, hogy ő nagyon szeretné. Az evangélista a szemébe 
nézett és kedvesen azt mondta: „Tessék, most már a tiéd.” A fiú köszönettel elfogadta 
a pénzt.  

A tömeg visszatartott lélegzettel figyelte, hogy mi következik. De semmi nem történt. 
Néhányan kérdezték, „Tényleg megengeded, hogy megtartsa a pénzt?” „Persze”, 
felelte az evangélista. „Nem lenne igazságos, ha visszavenném azt, amit nekiadtam, 
igaz?” „Ha tudtam volna, hogy komolyan gondolod, akkor én kértem volna a pénzt” 
mondták mások. Az evangélista így válaszolt: „Mindannyiótoknak felajánlottam, de 
senki nem volt kész elfogadni, ezt a fiút kivéve.” 

Az emberek rádöbbentek, hogy saját maguk voltak az oka, hogy nem kapták meg a 
pénzt, pedig felkínálták nekik ingyen. Senki nem ment előre, hogy megkapja a pénzt a 
kisfiút kivéve. Ő egyszerűen elhitte, amit az evangélista mondott, és hazavitte a pénzt.  

Isten sokkal többet ajánl, mint csak pénzt. Ő a legszebb és legdrágább javát ajánlja: a 
Fiát. Ezt az ajándékot elfogadhatjuk bizalommal. Vagyis elhisszük:  

• Mert úgy szerette Isten e világot (nem „választottat” mond), hogy az ő egyszülött 
Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen 
(János 3:16). 

A hit bizalmat jelent. Senki, aki bízik Jézusban nem veszik el, hanem örök élete van. 
Elhiszed ezt? 

 
Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Olvasd el a 4 Mózes 23:19-et. Elhiszed, amit Isten mond és ígér?  
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3. Ha a hit ilyen fontos, akkor mi is ez pontosan? 

A Biblia sokszor beszél a hitről és a meggyőződésről. Például Jézus azt mondja:  

• Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak  
(János 6:47). 

Lehet, hogy az világos, hogy a meggyőződés nagyon fontos. Egy másik szó a 
meggyőződésre: a bizalom. A kérdés az, hogy a bizalmad a saját munkádra, sikeredre 
irányul, vagy egyedül Jézus keresztáldozatában bízol? 

 

A mozdony: Tény (minden, amit Isten mond és ígér a Bibliában) 
Vagon 1: Hit (a mi meggyőződésünk és bizalmunk Istenben és a Beszédében) 
Vagon 2: Érzések (a hitünk eredménye) 

A mozdony mindig elől van. Isten beszéde és ígéretei a Bibliában rendíthetetlen 
igazságok. A hit és az érzések a vagonok, amik a mozdonyt követik. A mozdony tudja 
húzni a vagonokat, de a vagonok nem tudják húzni a mozdonyt. A sorrend: első a tény, 
aztán a hit és utána az érzelmek. A meggyőződés azt jelenti, hogy én bízom benne, 
hogy Isten Igéje 100 százalékban igaz és biztos, még akkor is ha ebből nem érzek 
semmit (még). A Biblia sehol nem mondja, hogy embereknek érzéseik lettek, hanem 
hogy hitre jutottak.  

Sok ember évekig vár, remélve, hogy lesz valamilyen érzése. Talán mély bánat érzése a 
bűneik miatt, vagy egy érzés ami jelzi, hogy Isten dolgozik bennük. Ez nagyon veszélyes 
lehet, mivel az érzéseink félrevezetők lehetnek. Isten sehol nem mondja a Bibliában, 
hogy éreznem kell, hogy Ő megváltott vagy azt, hogy szeretne megmenteni. Ő arra hív, 
hogy higgyünk. Hiszel Isten szavának az igazságában? Ezt persze követhetik érzések. Az 
üdvösségünk mély békességgel és örömmel jár. De időnként ezek az érzések jönnek és 
mennek, Isten Beszéde azonban örökké megáll.  

 
Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Olvasd el a Zsidókhoz írt levél 11:1-et. Mit mond ez a vers a hitről? 
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4. A hídkezelő 

USA – 1937 Greg apja egy hídkezelő volt. Az volt a munkája, hogy kezeljen egy vasúti 
hidat, ami a város legnagyobb folyóját keresztezte. Amikor Greg nyolcéves volt, az apja 
megengedte neki, hogy vele menjen és együtt töltsék a napot a munkában. A fiatal 
Gregnek nagyon izgalmas volt látni, hogy hogy működik a híd. Az ebédszünetükben 
Greg apja váratlanul egy vonatfüttyöt hallott. Felugrott és azt mondta, „Greg, te itt 
maradsz amíg én felrohanok és megnyomom a gombot, ami leereszti a hidat.” Éppen 
mikor megnyomta a gépezetet mozgásba hozó gombot, hallotta a fia hangos sikítását 
lentről. „Apa segíts!” A hídkezelő nem vette észre, hogy a fia követte a lépcsőn felfelé, 
ahol elvesztette az egyensúlyát… Így most egyre közelebb és közelebb csúszott a hidat 
mozgató gépezet mozgó fogaskerekeihez.  

Az agya zakatolt. Megmentse a fiát azzal, hogy megint megnyomja a gombot és a híd 
felső állásban marad? Vagy… Aztán a vonaton lévő négyszáz utasra gondolt. Döntést 
kellett hoznia. Meg kellett mentenie vagy fiát, vagy a vonaton lévő embereket, akik 
egyébként a folyó áldozataivá válnának. Amíg próbálta végig gondolni a dilemmát, a fia 
újra kiáltott. Az apa tudta, hogy most nem hallgathat az apai szívére, a vonaton lévőket 
kellett megmentenie. Ez volt a legfájdalmasabb döntés, de nem volt más választása. 
Hagynia kellett, hogy a saját fia meghaljon. Hallotta Greg elhaló kiáltásait, ahogy 
elnyelték a híd fogaskerekei. A szíve összetört. Jajveszékelt. 

A vonat elment. Az egyik kocsiban látott egy alvó embert. Egy másik kocsiban emberek 
beszélgettek és nevettek. Látott játszadozó gyerekeket oda-vissza szaladgálni. Oda 
akart rohanni az ablakhoz és kiabálni, „Emberek! Gyerekek! Nem tudjátok, hogy ez a 
fiam életébe került?” De a vonat utasainak fogalmuk sem volt, mi történt alattuk. 
Mindenki a saját dolgával foglalkozott és a vonat folytatta az útját, mintha semmi sem 
történt volna.  

A vonaton senki sem vette észre, hogy a hídkezelő mekkora áldozatot hozott, hogy 
megmentse őket. Hasonlóan ehhez, nem tudjuk felfogni az Atya áldozatának 
nagyságát, amikor megengedte, hogy a Fia meghaljon a Golgotai kereszten, hogy 
megmentsen minden embert a biztos, örök haláltól az életnek hívott vonaton. 

 
Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Olvasd el a János 3:16-ot. Elhiszed, hogy Isten a Fiát adta oda, hogy meghaljon érted a 
kereszten? Képzeld el Istennek milyen, amikor nem vagy hajlandó elfogadni a Fia 
áldozatát. Vagy nem érted milyen nagy volt az ár? Csak úgy élsz, mintha semmi sem 
történt volna? 

  



Mi van, ha én nem vagyok kiválasztott? |5 
 

5. Akarja Isten egyáltalán, hogy megmeneküljek? 

Mindenki, aki hisz Jézusban, az örökre megmenekül. De Isten tényleg akarja, hogy 
mindenki, beleértve téged is, megmeneküljön? Vagy Isten csak néhányakat akar, hogy 
megmeneküljenek? A Biblia két versben is kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkozik és 
erre ad választ: 

• Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, Aki azt akarja, hogy 

minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson (1 Timóteus 2:3b-

4). 

• Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem 

hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy 

mindenki megtérésre jusson (2 Péter 3:9). 

 

Isten azt akarja, hogy minden ember megmeneküljön 
A fenti versek a Bibliából világosan azt mondják, hogy Isten azt akarja, hogy minden 
ember megmeneküljön és eljusson az igazság ismeretére. Isten annál semmi többet 
nem szeretne: hogy minden ember megbánásra jusson és senki ne vesszen el. Kérünk 
olvasd el, amit Isten az Ezékiel 18:23 és 32 versekben mond. Isten nem örül a gonoszok 
halálának, hanem azt akarja, hogy változtassanak az életükön és úgy éljenek. Isten 
irgalmas és kegyelmes, lassú a haraggal és tele van együttérzéssel (2 Krónika 30:9b; 
Jóel 2:13b). Isten nem akarja, hogy bárki is elvesszen. Isten ránéz a többmilliárd 
emberre, akiket teremtett és a legmélyebb vágya az, hogy mindegyikőjük 
megmeneküljön. Isten rád néz, egy nagyon személyes módon. Azt szeretné, hogy ne 
vessz el, hanem örökre megmenekülj.  

Isten azt akarja, hogy örökre megmenekülj 
Lehet, hogy a szívedben azt gondolod, „Én meg akarok térni, de talán Isten nem akarja 
ezt.” De a két fent említett vers a Bibliából megmutatja, hogy ez a gondolat nem igaz. 
Isten akarja, hogy megmenekülj.  

Az ördög mindig úgy próbálja Istent feltüntetni, mint akiben nem lehet bízni. Ezt már 
az Édenben elkezdte. Az ördög hazug és embergyilkos. Mindent megtesz azért, hogy 
megakadályozza a megtérésedet és az üdvösségedet. Próbál megtéveszteni azzal az 
állítással, hogy Isten nem akarja, hogy megmenekülj. De az igazság pont ennek az 
ellenkezője: Isten a legjobbat szeretné nekünk (Jeremiás 29:11). Nem akarja, hogy 
bárki is elvesszen. Isten legmélyebb vágya, hogy minden ember, beleértve téged, 
örökre megmeneküljön. A kérdés az, hogy elhiszed-e? 

 
Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Olvasd el az Ezékiel 33:11-et. Hiszed a szíved legmélyén, hogy Isten akarja, hogy 
megmenekülj?  
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6. Akkor mi a megbánás? 

A Biblia nem csak azt mondja, hogy higgyünk, hanem azt is térjünk meg. Amikor Jézus 
elkezdte a nyilvános szolgálatát azt mondta:  

• térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban (Márk 1:15b).  

A Biblia a „megtérés” szót több, mint százszor említi. Soha nem mondja, hogy Istenre 
kéne várnunk, hogy megváltoztasson minket. Nem, amit olvasunk, az egy aktív hívás a 
megtérésre. De mit jelent, amikor Isten „megtérésre” szólít fel? Bűntudatot érzel a 
bűneid miatt, elfordulsz a gonoszságtól és Istenhez fordulsz. Másképp kezdesz 
gondolkodni és viselkedni, és bevallod Istennek a rossz tetteidet. Nem magadnak 
akarsz élni többé, hanem folyamatosan Istenre próbálsz figyelni, hogy szolgáld és 
kövesd Őt.  

Változás a gondolkodásmódodban 
A megtérés egy változás a magadról és Istenről való gondolkodásban. Az elsődleges 
többé nem az, hogy te hogy látod a dolgokat, hanem, hogy Isten hogy látja.  

Változás a viselkedésben 
A megtérés a viselkedés megváltozását is jelenti. Az életed 
megfordul; 180 fokban az ellenkező irányba. Gondolj egy katonai 
osztagra, akik megállnak a menetben és a másik irányba kezdenek 
menetelni. Mielőtt megtértél, Istentől távolodó irányba mentél. De 
most, hogy elfordulsz a bűneidtől, már Őfelé mész és azt akarod 
tenni, amit Ő szeretne. Néhány példa: Előtte nem zavart, ha átverted a szüleidet, ha 
pletykáltál másokról, vagy ha megfélemlítetted az osztálytársaidat, de most már nem 
akarod többet ezeket csinálni. Most már becsületes akarsz lenni és segíteni másoknak.  

A rossz tettek bevallása 
Most már bűntudatod van és el akarsz szakadni a bűneidtől. Elkezded bevallani 
Istennek a bűnöket, amiket elkövettél, őszintén és pontosan – és ha szükséges, a 
szeretteidnek is. Ezt a Biblia „bűnvallásnak” hívja. De ha bevallod a bűneid és 
bocsánatot kérsz, Isten azonnal meg fog bocsátani:  

• Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és 
megtisztítson minket minden hamisságtól (1 János 1:9). 

 
Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Konkrétan melyik bűnöket kell még bevallanod Istennek (és a szeretteidnek)? Itt van 
néhány példa: 

- hitetlenség  - megfélemlítés  - átkozódás  - (pornó) függőségek 
- pletykálás  - nagyszájúság  - csalás  - engedetlenség 
- hazugság  - lopás   - okkult játék - más bűnök 
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7. Persze. De a megigazulás nem a Szent Szellem munkája? 

A János 3-ban Jézus a következőt mondja a farizeus Nikodémusnak:  

• Bizony, bizony mondom neked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem 
mehet be az Isten országába (János 3:5). 

Ebben a versben Jézus tisztázza, hogy az ember csak a Szent Szellemtől születhet újjá 
(változhat meg). Az ember megváltását Isten kezdeményezte (János 6:44 és 1 János 
4:19) 

Miért csak a Szent Szellemtől lehet újjászületni? 
Azt is világosan megmondja a Biblia, hogy miért csak a Szent Szellemtől lehet 
újjászületni. Az újjászületés előtt az ember szellemileg halott. Lehetetlen, hogy egy 
halott tegyen valamit. Ez az oka, amiért sok ember, természeténél fogva (ahogy 
született) nem akarja keresni és szolgálni Istent, szellemileg élettelen. Amikor keresed 
Istent, azt Isten munkálja a szívedben a Szent Szellem által. Amikor egy ember hitre jut 
és megbánásra, az a Szent Szellem munkája.  

Hogyan teszi ezt a Szent Szellem? 
Pontosan senki sem tudja hogyan működik a Szent Szellem. Isten szuverén és 
különbözően dolgozik az emberekben. Pál megtérése teljesen más volt, mint 
Timóteusé. És a börtönőr Filippiben megint másképp tért meg. Mind másképp jutottak 
hitre, de mind a Szent Szellem által. Jézus a Szent Szellem munkáját a szélhez hasonlítja. 
Azt tudjuk mikor fúj a szél, mivel susognak a levelek és mozognak a felhők, de nem 
tudjuk honnan jön és hova megy. A Szent Szellem munkája hasonló. Dolgozik 
emberekben, amitől mozognak és változnak. De a folyamat tényleges mechanizmusa 
el van rejtve.  

Tehát mit kell tennem? 
Ha az ember csak a Szent Szellemtől tud újjászületni, akkor valaki csak úgy leül, ölbe 
teszi a kezeit és vár, hogy a Szent Szellem elkezdjen csinálni valamit? Vagy valaki 
mondhatja, hogy „Ha a Szent Szellem változtat meg, akkor úgyis megtörténik előbb-
utóbb!” Abszolút nem. Amikor Jézus Nikodémussal beszélgetett, arra világított rá, hogy 
azt szeretné, ha hinnénk Benne. Ha nem, akkor örökre el fogunk veszni. De bárki hisz 
az Úr Jézusban és bízik Benne, örök élete van.  

 
Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Olvasd el a János 3:14-18-at és helyettesítsd a „valaki” szót a saját neveddel… 
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8. De én nem tudom megváltoztatni magam, ez Isten munkája! 

Talán azt gondolod, „Nem tudom megváltoztatni magam, ez Isten munkája.” Ez 
önmagában egy igaz állítás, de Isten továbbra is kéri, hogy térj meg. Hogyan megy ez? 
A következő egy fontos bibliai alapelv: ha Isten megkér minket valamire, akkor képessé 
is tesz annak a megtételére, másképp nem várná tőlünk. Isten azt kéri, hogy tegyük 
meg amit csak tudunk, és Ő megteszi azt, amit mi magunktól nem tudnánk. Gondold 
végig a következő két példáját ennek az alapelvnek: 

1. A béna ember Bethesdában (János 5:1-9) 
Bethesdában volt egy ember, aki 38 éve béna volt. Egy nap Jézus odament hozzá és azt 
mondta „Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj!” Nem volt kegyetlen dolog azt 
mondani egy bénának, hogy keljen fel és járjon? Hiszen nem volt rá képes. De mégis 
megtörtént. A férfi felállt és felvette az ágyát. Hogyan volt ez lehetséges? Mert Jézus 
azt mondta. Amikor Ő mond valamit, akkor az lehetséges, még akkor is ha 
képtelenségnek tűnik.  

2. Lázár (János 11:1-44) 
Lázár meghalt. Már három napja volt a sírjában. Teljesen képtelen volt bármit is tenni, 
Jézus mégis azt mondta, „Lázár, gyere ki!” Nem furcsa ezt egy halott személynek 
mondani? „Gyere ki”? Mivel Lázár halott volt, nem volt meg a képessége, hogy 
kimenjen. De mégis megtörtént. Hogyan volt ez lehetséges? Mert Jézus azt mondta. 
Amikor Ő mond valamit, akkor az lehetséges, még akkor is ha képtelenségnek tűnik. 

Isten utasítása számodra szintén hasonló. Amikor azt mondja, hogy „Térj meg, és higgy 
az Evangéliumban”, akkor az lehetséges, mivel Ő mondja. Ilyenkor meg akarja adni az 
erőt is, hogy megtedd. De kérhetsz segítséget: „Hiszek Uram! Légy segítségül az én 
hitetlenségemnek” (Márk 9:24b). 

Tegyük még világosabbá: mindannyian tudjuk, hogy Isten nélkül egyáltalán semmit 
sem tudunk tenni. Nem tudnánk lélegezni, dolgozni, de még csak a kezünket felemelni 
sem. Mégis Isten arra utasít, hogy éljünk, hogy dolgozzunk, és használjuk a kezeinket. 
De egyetlen ember sincs, aki reggel felkel, hogy iskolába menjen és azt mondja, 
„Egyedül nem tudok iskolába menni, Istennek kell elvinnie odáig.” Nem, persze hogy 
nem. Felkelsz, reggelizel és elmész az iskolába. Te teszed ezeket meg, de Isten adja 
hozzá az erőt, hogy meg tudd tenni.  

A megtérés is hasonló. Isten kér, hogy térj meg, de ez az Ő ereje nélkül sohasem volna 
lehetséges. Ezért fogja Isten összes embere azt mondani neked, hogy Isten mentette 
meg őket.  

 

Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Olvasd el a Máté 19:25-26-ot. Szerinted miről szólnak ezek a versek? 
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9. Mi is pontosan a kegyelem? 

Az előző fejezetekben beszéltünk arról, hogy Isten mire kér minket: hit és megtérés. 
Ugyanakkor a Biblia nyilvánvalóvá teszi, hogy csak kegyelem által tudunk 
megmenekülni.  

• Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten 
ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék (Efézus 2:8-9). 

A kegyelem vétele két dolgot jelent: 
1. Nem azt kapod, amit érdemelsz: örök büntetést 
2. Megkapod azt, amit nem érdemelsz meg: bocsánatot kapsz a bűneidre, Isten 

gyerekévé válsz és örök életet kapsz 

„Kegyelem által” - ez valójában azt jelenti: teljesen ingyen! Nagyon nehéz lehet Isten 
kegyelmének az elfogadása, mivel a hétköznapi életben szinte semmit sem kapunk 
ingyen. Keményen kell dolgozni a pénzünkért, és jól kell teljesíteni, hogy előre 
haladjunk ebben a világban.  

Isten gazdaságában ez másképp működik. Abszolút semmit sem tudsz tenni azért, hogy 
megváltott legyél. Sok ember úgy gondolja, „Ha sokat imádkozom, akkor kiérdemlem 
Isten kegyelmét.” Mások azt mondják, „Ha gyakran bánkódok a bűneim miatt, akkor 
kiérdemlem Isten kegyelmét.” Sok ember még azt is gondolja, hogy ő jobban 
megérdemli Isten kegyelmét, mint mások, pusztán azért, mert ő jár gyülekezetbe vagy 
vallásos életet él. Ez mind nem igaz. Persze jó dolog gyülekezetbe járni, de semmit sem 
lehet kiérdemelni vele. És persze jó, ha bánattal viszonyulunk bűneinkhez, de ez nem 
tud a megváltásunk alapja lenni.  

Miért nem tudunk tenni semmit a megváltásért? 
Mivel ez lehetetlen és szükségtelen:  

- Lehetetlen, mivel mi emberek sosem tudnánk 
elhordozni a büntetést, amit megérdemlünk és 
sohasem tudnánk visszajutni Istenhez a magunk 
erejéből;  
- Emellett szükségtelen is, mivel Jézus kifizette a 
büntetést minden bűnünkért a kereszten. Jézus 
minden követelményét betöltötte a megváltásnak.  

 
Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Olvasd el a Róma 3:24-et. Mit jelent a következő állítás: „Megigazulván ingyen az ő 
kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által”? 
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10. 100 százalék kegyelem és 100 százalék személyes felelősség 

Lehet, hogy ezt az összefüggést nagyon zavarosnak találod. Ugyanakkor a Biblia azt 
mondja, hogy a megváltásunk 100 százalékban kegyelmen alapul, miközben azt 
mondja, hogy Isten arra kér, hogy hozz meg egy döntést.  

• Válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok (Józsué 24:15b). 

Akkor ez hogyan működik? Kegyelem által vagy az embernek is kell döntést hoznia? 

Egy példa: egy mentőakció 2010-ben 
2010 augusztusában, 33 chilei bányász esett csapdába a bányájukban, körülbelül 600 

méter mélyen. Az egyedüli kilátás az volt, hogy mind meg fognak 
halni. De mentőmunkások úgy döntöttek, hogy ásnak egy 600 
méter mély aknát. Az aknában leengedtek egy ketrecet, amivel 
minden munkást kiemeltek a felszínre. Egyetlen egy sem veszett 
el közülük.  

Mit gondolsz, hogyan lettek ezek a bányászok megmentve? 
Magukat mentették meg? Nem, persze hogy nem. Teljesen 
azoktól függtek, akik kiásták az aknát és leeresztették a ketrecet. 
De ha ők úgy döntöttek volna, hogy nem szállnak be a ketrecbe, 
akkor is meg lettek volna mentve? Nem. Be kellett szállniuk a 
ketrecbe, hogy megmeneküljenek. Szóval a bányászok 
megmentése teljesen másoktól függött, de ugyanakkor felelősek 

voltak magukért. Bíztak és azt várták, hogy meg lesznek mentve, amikor meglátták a 
megmenekülésük módját. Amikor elérték a felszínt, leírhatatlanul hálásak voltak, hogy 
megmenekültek, mert mások segítettek nekik.  

Isten mentőakciója i.sz. 33-ban 
Nagyjából 2000 évvel ezelőtt egy másik mentőakció lett végrehajtva. Jézus szintén 
fentről ereszkedett le, hogy megmentse az embereket. Az életét adta a golgotai 
kereszten. Ha nem jött volna, akkor senki sem tudna megmenekülni. Még te sem. De 
mivel Jézus meghalt a kereszten, a bűneink büntetése ki lett fizetve. Ez megnyitotta az 
utat a te megmenekülésednek. Ugyanakkor azt kéri, hogy hittel jöjjünk Hozzá, ahogyan 
a bányászok is beléptek a ketrecbe (Máté 11:28). A jönni azt jelenti, hogy (aktívan) 
lépéseket kell tenni felé, és nem passzívan várni. A jönni azt jelenti: aktívan add át 
magad imában, valld meg a bűneidet és hogy szeretnél folyamatosan Vele élni, hogy 
szolgáld és kövesd. Az, aki nem fogadja el Őt hittel, örökre el fog veszni, de aki átadja 
magát Jézusnak, az megmenekül.  

 
Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Mit mond a Máté 22:1-12 és a 23:37b a személyes felelősségről? 
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11. De mi van, ha én nem vagyok kiválasztott? 

Lehet, hogy hiszed, hogy Jézus a megmentőnk akar lenni, de mégis azt gondolod, „De 
mi van, ha én nem vagyok kiválasztott? Akkor mi legyen?” 

Mit nem jelent a választás 
Vess egy pillantást a jobb oldalon lévő képre. Ez egy kép 
egy futószalagról, ami az embereket végül a tűzbe vezeti. 
Csak egy ember van felemelve a szalagról még épp időben, 
egy felső kéz segítségével. Sok ember a kiválasztás 
alapelvét így értelmezi. Azt gondolják, hogy majdnem 
minden ember el fog veszni, kivéve azt a néhány 
kiválasztottat, akiket (néha az utolsó pillanatban) Isten 
megment. Milyen borzalmas kép ez Istenről! Azt sugallja, 
hogy Isten megengedi, hogy a legtöbb ember a pokolba 
kerüljön és csak néhányat akar megmenteni. De a 
Bibliában sehol sem található ehhez hasonló kép Istenről. 
Épp ellenkezőleg. Istennek az a vágya, hogy minden ember megmeneküljön. Minden 
szükségeset megtett, hogy megmentsen. Még a saját Fiát is odaadta értünk, mert nem 
akarta, hogy bármelyikünk is elvesszen.  

Akkor mit jelent a kiválasztás? 
Amikor a Biblia kiválasztásról beszél, hogy érti? 
 

1. A kiválasztás azt jelenti, hogy Isten választ minket és nem mi Őt.  

2. A kiválasztás azt jelenti, hogy az örök üdvösség 100 százalékig biztosított. 

 

Ha nem lenne kiválasztás, akkor senki sem menekülne meg. Senki nem választja Istent 
magától. De mivel Isten úgy döntött, hogy megmenti az embereket, az emberek meg 
vannak váltva és az üdvösségük száz százalékig biztos. Ez a kiválasztás biztonsága. Azt 
is jelenti, hogy minden dicsőség Istent illet, és nem minket.  

A kiválasztás nem akadálynak készült, hogy meggátoljon az Istenhez való 
közeledésben, hanem ellenkezőleg, egy kapu az üdvösséghez. Mintha odaállnál egy 
kapuhoz, amire az lenne írva „Jöjjön Énhozzám mindenki…”. Amint átlépsz ezen a 
kapun, a másik oldalára az van írva „Kiválasztottalak téged”. Nem a kiindulási pontként 
kell értelmeznünk a kiválasztást, hanem utólag lehet látni, hogy Isten kiválasztott.  

 
Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Olvasd el a Róma 5:8-at és az 1 János 4:9-et. Hiszed, hogy Isten minden szükséges 
dolgot megtett, hogy megmentsen minket? 



Mi van, ha én nem vagyok kiválasztott? |12 
 

12. Szolgálatra választva 

Amikor a Biblia kiválasztásról beszél, az gyakran egy feladat vagy szolgálat 
kontextusában merül fel, nem az üdvösséggel kapcsolatban. Nem azt jelenti, hogy 
valaki arra van kiválasztva, hogy örökre üdvözüljön, hanem egy meghatározott 
feladatra. Nézzük meg a következő három bibliai példát: 

1. Salamon király feladata 
Dávid király szeretett volna Templomot építeni az Úrnak. De Isten azt mondta neki, 
hogy nem ő, hanem a fia, Salamon van kiválasztva erre a feladatra: 

• Most azért, mivelhogy az Úr választott téged, hogy néki szent házat építs: légy 
erős és készítsd meg azt (1 Krónika 28:10). 

2. Pál feladata 
Pál szintén egy meghatározott feladatra volt kiválasztva, nevezetesen, hogy 
misszionárius legyen: 

• Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nekem választott edényem, hogy 
hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt (Apostolok 
Cselekedetei 9:15). 

3. A keresztények feladata 
Ha egy keresztény csak örök életre van rendelve, akkor csak a halál utáni élet érne 
bármit. De ez nem igaz. Egy keresztény többre rendeltetett. Egy dicsőséges feladatra 
vagy kiválasztva ezen a földön; az a kiválasztásunk, hogy elmondjuk másoknak, hogy ki 
Isten és bizonyságot tegyünk a nevéről: 

• Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép 
vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő 
csodálatos világosságára hívott el titeket (1 Péter 2:9). 

Egy célra vagy feladatra való kiválasztás sosem irányul mások kárára, hanem Isten azért 
választ ki egy embert vagy egy csoportot, hogy mások számára áldás legyen.  

De ez sosem azt jelenti, hogy akik nem erre a feladatra lettek kiválasztva, azok örökre 
elvesznek. Erre példa Ananiás (Apcsel 9:10): ő nem arra volt kiválasztva, hogy 
misszionárius legyen, de örökre üdvözült.  

 
Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Olvasd el a János 15:16-ot. Istennek milyen feladata van számodra a Királyságában? 

  



Mi van, ha én nem vagyok kiválasztott? |13 
 

13. Hogyan választ Isten? 

Az emberek folyamatosan döntéseket hoznak. Kiválasztják a ruhát, amit felvesznek, 
hogy mit tesznek a szendvicsükbe, pályát és barátokat választanak. Néhány ember 

olyan döntéseket hoz, amik fájdalmat 
okoznak a körülöttük lévőknek. Ezt 
valószínűleg már személyesen is tapasztaltad. 
Tornaórán, mikor a diákok csapatokra 
oszlottak, mindig utolsónak választottak, mert 

nem voltál jó sportoló. Vagy talán az általános iskola évei alatt sosem hívtak meg a 
többiek a szülinapi partijukra.  

A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten választ, de Ő olyan módon választ, ami nagyon 
különbözik a mi módszereinktől: 

Isten döntései mindig jók, sohasem igazságtalanok 

• mert az Úrnál, a mi Istenünknél nincsen hamisság, sem személyválogatás, sem 
ajándékvétel (2 Krónika 19:7b). 

Talán egyáltalán nem ez a kép él benned Istenről. Talán egy kegyetlen zsarnoknak látod 
Istent, aki a kénye-kedve szerint választ ki és utasít el embereket. De a Biblia azt 
mutatja, hogy Isten nem zsarnok, hanem a szeretet Istene, aki még a saját Fiát is 
elküldte a földre, hogy megmentsen téged.  

Isten a szeretetéből fakadóan választ, nem az alapján, amit mi nyújtunk 
Isten nem azért választ ki embereket, mert alkalmasak, hogy megcsináljanak dolgokat, 
vagy azért, mert jól néznek ki. Épp ellenkezőleg. Amikor Mózes Izrael kiválasztásáról 
írt, azt mondta:  

• Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden 
népnél többen volnátok; mert ti minden népnél kevesebben vagytok; Hanem 
mivel szeretett titeket az Úr (5 Mózes 7:7-8a). 

Isten nem azért választotta Izrael népét mert különösen jó vagy nagyszerű emberek 
lettek volna. Izrael nemzete nagyon kicsi volt. De az ok, amiért Isten őket választotta, 
az a szeretete. Ez ma is így működik. Isten nem azért választ ki embereket, mert ők 
valakik, hanem szeretetből. Isten azért választ ki embereket, mert szereti őket. Ez a 
Biblia Istene! Megbízhatóbb, mint a legszavahihetőbb ember, akit valaha ismertél. 
Istennek nincsenek kedvencei, és nem is utasít el embereket előre. Mindenki, aki bízik 
Jézusban (senkit nem kizárva) megmenekül (Róma 2:11 és Róma 3:22). 
 

Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Olvasd el Róma 10:12-13-at. Milyen csodálatos ígéret található ezekben a bibliai 
versekben?  
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14. De nem azt mondja a Biblia, „Jákobot szerettem, de Ézsaut pedig 
gyűlöltem”? 

 

Ez a fejezet olyan Igével foglalkozik, amivel gyakran azt akarják bemutatni, hogy Isten 
kiválaszt embereket arra, hogy Vele legyenek örökre, néhányakat pedig örökre elutasít: 

• Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem (Róma 9:13b). 

Pedig ez a szakasz nem az üdvösségre való kiválasztásról szól, hanem Izrael 
kiválasztásáról. Isten Jákobot választotta, mint pátriárkát, Izrael népe számára. Nagyon 
hasonló versszakot találunk a Malakiás 1:2b-3-ban. De mit jelent az, hogy Isten gyűlölte 
Ézsaut? 
 
Az eredeti szövegben a „gyűlölet” két különböző dolgot jelenthet: 

1. Valakit vagy valamit második helyre sorolni. 

2. Okkal utálni valakit vagy valamit. 

 
1. Isten Ézsaut a második helyre sorolta 
Mielőtt Jákob és Ézsau megszülettek, Isten azt mondta az anyjuknak, Rebekának, „az 
idősebb (Ézsau) szolgálni fogja a fiatalabbat (Jákob).” Annak ellenére, hogy Ézsau volt 
a legidősebb fiú és elsőszülöttségi joggal rendelkezett, ez mégis Jákobnak lett adva, aki 
a fiatalabb volt kettőjük közül. Isten Ézsaut a második helyre tette, Jákob után. 

2. Isten utálta Ézsaut és a leszármazottjait a gonosz szándékaik miatt 
Ézsau közömbös volt. Földi dolgok fontosabbak voltak neki, mint Isten szolgálata. 
Eladta az elsőszülöttségét és pogány feleségeket vett, ami frusztrálta a szüleit. És Ézsau 
leszármazottjai (az Edomiták) olyan ellenségei lettek Izrael népének, akik teljesen el 
akarták őket pusztítani. Malakiás könyvében Isten visszatekint az összes gonoszságra, 
amit Ézsau és a leszármazottjai elkövettek és utálatát fejezi ki. Ezért mondja azt, 
„Ézsaut gyűlöltem”. De figyeljük meg, hogy Isten ezt 1400 évvel Ézsau élete után 
mondja, az Ószövetség végén, és nem Ézsau születéséhez kötődően.  

Mit nem jelent ez a bibliai vers? 
Szóval ez a vers nem Jákob és Ézsau örök sorsáról szól. Nem azt mondja, hogy Isten 
elutasította Ézsaut már a világ megalapítása előtt, örök kárhozatra rendelve őt. Nem is 
azt jelenti, hogy neked úgy kell gondolkodnod, „Talán én el vagyok utasítva örökre, 
mint Ézsau.” Ez a vers nem ezt jelenti. 

 
Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Olvasd el a Lukács 14:26-ot. Mit jelent a „gyűlölet” szó ebben a versben? Ki vagy mi van 
az első helyen az életedben?  
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15. Sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak 

A Máté 22-ben a Királyi esküvő példázatát találjuk. Ennek a szakasznak a végén azt 
olvassuk: 

• Sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak (Máté 22:14). 

A példázat első része (1-7. versszak) 
A példázat első szakasza a zsidó emberekről szól Jézus napjaiban. Sokan el voltak hívva, 
hogy kövessék Jézust, de csak kevés ember hitt Benne. A legtöbben nem akarták 
követni Őt.  

A szakasz második része (8-13. versszak) 
A példázat második része a pogányokról szól. Ők is kaptak elhívást az evangélium 
üzenetében. Sokan hitre jutottak (az esküvői terem tele volt vendégekkel). Mégis volt 
egy ember, akinek nem volt esküvői öltözéke; egy képmutató. Nem volt hajlandó 
esküvői ruhát felvenni, amit felajánlottak neki az ajtóban. Azt gondolta, hogy részt 
vehet az esküvői vacsorán a saját módján és ezért kiutasították.  

Ezzel a példázattal Jézus azt mutatja meg nekünk, hogy a meghívás önmagában nem 
elég; használnod is kell azt. A közeledés Jézushoz ugyanilyen. Meghív téged, hogy 
közeledj Hozzá, de ha nem jössz, vagy csak a saját módodon vagy hajlandó jönni, akkor 
a te hibád lesz, ha elkárhozol.  

Azok, akik eljöttek az esküvőre és esküvői ruhát viseltek, ők azok, akiket ez a szakasz 
„választottaknak” hív. Ők viszonylag kevesen vannak ahhoz képest, ahányan meg lettek 
hívva, de nem voltak hajlandók jönni; de ez még mindig egy sokaság, amit senki sem 
tud megszámolni. Ha hiszel Jézusban, akkor egy vagy közülük!  

KÍSÉRLET – Egy ember Angliában úgy döntött, hogy végez egy kísérletet. Több órán 

keresztül leveleket osztogatott mindenkinek. A levél tájékoztatta az olvasókat, hogy 

minden visszahozott levélért 5 angol fontot kapnak cserébe. Az ember többszáz 

levelet osztott ki, de csak 10 ember jött visszaadni a levelet és átvenni a pénzt.  

Miért olyan kevés ember hozta vissza a levelet és vette át a megígért pénzt? Mert a 
legtöbb ember nem akarta elolvasni a levelet, vagy nem akarta elhinni, amit az 
mondott. 

 
Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Olvasd el a Jelenések 22:17-et. Mit mond az emberekről, akik készségesek? El akarod 
fogadni Isten meghívását és Hozzá jönni?   
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16. Mit mond a Biblia az Isten gyermekévé válásról? 

Hogyan tud valaki Isten gyermekévé válni? Valami nagyon különlegest kell 
tapasztalnod? Vagy idősnek kell lenned hozzá? Szerencsére nem. Nézd meg:  

• Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, 
azoknak, akik az ő nevében hisznek (János 1:12). 

Mit jelent az, hogy befogadni Jézust? 
A szó „befogadni” nem azt jelenti, hogy „elvenni” vagy „ellopni”, 
hanem elfogadni valamit, amit felajánlanak neked. Olyan, mint egy ajándék: 
valaki felajánl neked egy ajándékot és te elfogadod. De Isten nem ajándékokat 
ajánl nekünk, hanem valami sokkal értékesebbet: a saját Fiát. 
Visszautasíthatod, vagy elfogadhatod. A kérdés az: kész vagy 
befogadni Őt? Csak úgy tudod befogadni Jézust, ahogy van. Ez azt 
jelenti, hogy el kell fogadnod Őt, mint Megváltódat (megbocsátja a 
bűneidet), de úgy is, mint Királyodat (Ő a főnök minden fölött). Ez azt 
jelenti, hogyha az életedet egy házhoz hasonlítod, ami tele van szobákkal, akkor Jézus 
lesz az életed házának a tulajdonosa. Megkapja a kulcsokat minden szobához: a 
nappalihoz, az ebédlőhöz, a pincéhez, de még a hálószobához is. Az életed minden 
területén Ő lesz a Úr és a Fej: a gondolatvilágod, az időd, a tested, stb. fölött.  

Fontos tudatosítani, hogy csak üres kézzel tudod befogadni. 
Nem tudod elfogadni az ajándékot és valami mást is fogni 
egyidőben. Ez ugyanígy van Jézussal is. Amikor befogadod Őt, 
minden más dolgot el kell engedned. Másképp mondva: át 
kell adnod magad neki. Ez lehet, hogy nagyon ijesztően 
hangzik, de ne feledd, Ő a legjobb személy az egész világon, 

akinek csak át tudod adni magad.  

Mit jelent hinni Jézus Krisztus nevében? 
Jézus neve azt jelenti: Megmentő, Megváltó (Máté 1:21). Hiszed azt, hogy Jézus a 
Megmentő, az ígért Messiás, Isten Fia?  

Jézusban hinni azt jelenti: bízni benne. Te személyesen bízol abban: 
- Amit tett érted: meghalt a kereszten a bűneidért. 
- Amit tesz érted: nap mint nap vezeti az életed. 
- Amit mond neked: minden, ami a Bibliában írva van. 

 
Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Olvasd el az Apostolok Cselekedetei 16:30-34-et. Hogyan vált a börtönőr Isten 
gyermekévé? Te magad tudod, hogy kegyelem által Isten gyermeke vagy? 
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17. Tudhatom-e biztosan, hogy kiválasztott vagyok és van örök életem? 

Hiszed, hogy Jézus meghalt a kereszten a te bűneidért is és követed Őt napi szinten? 
Bízol benne teljes szívedből? Akkor biztosan tudhatod, hogy kiválasztott vagy és van 
örök életed. Tudod miért? Mert Isten Igéje a következőt mondja nekünk: 

• És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten és ez az élet az 
ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet: akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs 
meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy 
tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében 
(1 János 5:11-13). 

A kiválasztottságod biztosságának keresése a következő veszélyekkel járhat: 
- Ha először biztos akarsz lenni abban, hogy kiválasztott vagy és csak utána akarsz 

hinni Jézusban, akkor sosem leszel biztos benne; 
- Ha először érezni akarod azt, hogy kiválasztott vagy és csak utána akarsz hinni 

Jézusban, akkor sosem leszel biztos benne. 

Egy példa: Napóleon 
Napóleon megpróbált beszéded tartani, a lován ülve egy hegy 
tetejéről. Amíg beszélt, a lova annyira izgatott lett, hogy 
irányíthatatlanná vált. A tisztek Napóleon körül nem mertek 
segíteni. De amikor a ló elkezdett lecsillapodni, egy közkatona 
odalépett a sorból. Amikor a tábornokok és az ezredesek meg 
sem mertek mozdulni, egy egyszerű katona beugrott a ló elé, 
az életét kockáztatva Napóleonért. Persze fogalma sem volt, 
hogy hogy fog végződni. De ő mégis megragadta az állat gyeplőjét, és lecsillapította. 
Napóleon lenézett a lováról és azt mondta a katonának, „Nagyon köszönöm, 
Kapitány!” A katona visszafordult és a kapitányok sorába állt. Elhitte, amit Napóleon 
mondott neki. Nem azt mondta, „Ó, nem, Bonaparte úr, én nem érzem annak magam! 
Én nem vagyok méltó!” Nem. Elhitte, hogy most már kapitány, mivel Napóleon maga 
mondta neki. Ez volt az egyetlen indok.  

Ugyanez vonatkozik rád is: ha személyesen hiszel Jézusban, mint Megváltódban, akkor 
azt mondja neked, „Örök életed lesz.” Azután biztosan tudhatod, hogy kiválasztott 
vagy.  

 
Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Olvasd el a János 6:47-et. Hiszed, hogy Jézus meghalt a kereszten a te bűneidért is? 
Csak Őbenne bízol? Biztos lehetsz benne, hogy kiválasztott vagy és örök életed van? 
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18. De nekem mindig máshogy mondták. Honnan tudjam mi az igazság? 

Lehet, hogy nagyon zavarosnak találod mindezt, különösen akkor, hogyha a Bibliát 
mindig egy bizonyos módon tanították neked és ezután hallasz valami teljesen mást. 
Akkor most honnan tudhatod, hogy mi az igaz? Kinek van igaza és honnan tudható, 
hogy mi az igazság? 

A dolgok, amiket Isten mond fontosabbak, mint amiket az emberek mondanak 
Az emberek mindenfélét mondanak, de amit Isten mond, az sokkal fontosabb. A Biblia 

egy csodálatos példát ad erre az Apostolok 
Cselekedeteiben. A farizeusok és az írástudók (a kor 

szellemi vezetői) meg akarták tiltani az apostoloknak, hogy 
Jézust hirdessék, de Péter és a többi apostol tudták, hogy 

sokkal fontosabb Istenre hallgatni, mint a farizeusokra. 
Azt válaszolták:  

• Istennek kell inkább engedni, hogynem az 
embereknek (Apcsel 5:29b). 

Tanulmányozd a Bibliát, hogy megtaláld, mi az igazság 
Ahhoz, hogy megtudd, Isten mit mond, a Bibliát kell olvasnod, mert Isten beszéde az 
igazság (János 8:31-32). Ezért olyan fontos tanulmányozni a Bibliát. De a Biblia 
tanulmányozása nem magától megy. Neked kell rá időt szánnod. Az Úr szeretné, hogy 
napi szintű kapcsolatban legyél vele, például ima által. Az emberek ezt gyakran 
„odaszánt” időnek hívják (mert odaszánod az idődet az Úrnak) vagy az „elcsendesedés 
idejének” (mert a csendben próbálsz arra figyelni, hogy az Úr mit mond neked). Itt van 
néhány gyakorlati ötlet az elcsendesedés idejére: 

Gyakorlati ötletek az elcsendesedés idejére: 

• Válaszd ki a napnak egy adott szakaszát (lehetőleg reggel).  

• Kapcsold ki a mobilod és a számítógéped. 

• Olvass el több igeverset. 

• Imádkozz és kérd az Urat, hogy tegye egyértelművé, mit jelent ez a szakasz a te 

számodra. 

• Írd le a gondolataidat és a tapasztalataidat egy naplóban. 

• Adj hálát Istennek és imádkozz például azokért a dolgokért, amik éppen 

foglalkoztatnak. 

 
Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Olvasd el a János 5:39-et. Van csendes időd az Úrral? Kész vagy elkezdeni? 
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19. Gondold végig! 

Miért van annyi ember, akik (még) nem akarnak Isten gyermekei lenni? A következő 
okból: sok ember szeretné, hogy legyen tortája, de meg is akarja enni! Később - amikor 
meghalnak - szeretnének a Mennybe kerülni, de most – itt a Földön – a maguk módján 
szeretnének élni. De ez lehetetlen. Jézus azt mondja: 

• Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde először leülvén felszámítja 
a költséget, ha van-é mivel elvégezze? (Lukács 14:28). 

Akarod követni Jézust? 
Lukács könyvének ez a szakasza Jézus követéséről szól. Egy emberhez hasonlítja, aki 
tornyot akar építeni. Mielőtt elkezdi az építkezést, először kiszámolja a projekt 
költségeit, így nem kell félbehagynia az építkezést azért, mert kifutott a pénzből. 

Az Úr követése hasonló. Ha szeretnéd Őt követni az életedben, arra kért, hogy ezt 
alaposan gondold végig. Csak akkor tudod követni Őt, ha kész vagy mindent feladni. Ez 
nem azt jelenti, hogy tökéletesnek kell lenned. Épp ellenkezőleg; Isten megváltja 
magának a bűnösöket. Nem olyan embereket keres, akik saját magukat állították 
helyre. Jöhetsz úgy, ahogy vagy, de nem tudsz olyan maradni. Ez azt jelenti, hogy 
készen kell állnod arra, hogy átadd magadat Istennek.  

Csinálhatsz egy listát most arról, hogy mibe kerülne követni Jézust; dolgokról, amiket 
fel kell adnod, mint a (pornó)függőség, pletykálás, engedetlenség, irigység, vagy az 
álmaid. A következő a végeredmény: kész vagy feladni önmagadat (a 
gondolkodásmódodat, az önközpontúságodat, a büszkeségedet) és letérdelni Jézus 
elé? Engedni fogod, hogy Ő irányítsa az életedet? 

 
Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Olvasd el a Máté 19:16-29-et. Az életének melyik részét nem akarta átadni a gazdag 
ifjú? Neked mibe fog kerülni követni Jézust? 
Mit ígér Isten azoknak, akik mindent feladnak, hogy kövessék Őt? 
  

(Nem Én, hanem Krisztus) 
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20. Mérjük fel az eshetőségeket: mi van, ha ma meghalsz? 

Hová kerülnék, ha ma meghalnék? Jó, ha őszintén feltesszük magunknak ezt a kérdést. 
Világszerte több, mint 150.000 ember hal meg naponta. Ez egy hatalmas szám. És egy 
nap te is meg fogsz halni – feltéve, hogy Jézus nem jön vissza előbb. Ez egy nagyon 
ijesztő gondolat. De nem kell, hogy az legyen, hogyha ismered Jézust, mint 
megmentődet. Ha így élsz, akkor Őhozzá fogsz kerülni a Mennybe, miután meghaltál. 
 

Amerika, 2001. szeptember 10. – A New York-i terrortámadás előtti napon egy utas 

az American Airlines járatán észrevett egy légiutaskísérőt, aki jeget tördelt egy 

vödörben egy üveg borral. Félt, hogy a fiatal hölgy sérülést okoz magának. 

Megkérdezte, hogy biztosan nincs-e más mód a jég összetörésére. A kísérő 

meglepődött a férfi figyelmességén. Egy rövid beszélgetés után örömmel elfogadott 

egy keresztény brossurát, amit felajánlott neki. Néhány órával később azt mondta a 

férfinek, hogy rövid időn belül ez a hatodik brossura, amit kapott. Megkérdezte „Mit 

szeretne Isten tőlem?”  A férfi azt válaszolta „Az életedet.” Aztán elmondta a 

hölgynek, miért szükséges megbékélnie Istennel Jézus Krisztuson keresztül. 

Kevesebb, mint 24 órával később, a légiutaskísérő azon a gépen volt, ami belement a 

World Trade Centerbe. Azon a napon halt meg.  
 

Nem tudjuk, hogy vajon a fiatal légiutaskísérő átadta-e az életét Istennek élete utolsó 
óráiban. Valószínűleg fogalma sem volt, hogy milyen rövid ideje van hátra ezen a 
földön. Te sem tudhatod, hogy mikor halsz meg, de fontos tudatosítani, hogy te is 
(váratlanul) meghalhatsz még fiatalon is.  

Keresd az Urat, mielőtt túl késő lenne! Nem számít milyen idős vagy, ha még mindig 
nem tudod (biztosan), hogy megváltott vagy, ne feküdj le ma addig, míg meg nem 
győződsz róla. Az Úr még mindig tárt karokkal vár és hív téged: „Gyere hozzám!” Gyere 
Jézushoz és valld be a bűneidet! Fordulj Hozzá és hittel fogadd el Őt, mint személyes 
Megmentődet és Megváltódat. Köszönd meg Jézusnak, hogy meghalt a bűneidért a 
kereszten. Csak Benne bízz és Ő örökre megment. Maga az Úr azt ígérte: 

• Mert irgalmas és kegyelmes az Úr, a ti Istentek, és nem fordítja el orcáját tőletek, 
ha ő hozzá megtéréndetek (2. Krónika 30:9b). 

• És azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem (János 6:37b). 

 
Egy gondolat, amin elmélkedhetsz 
Teljesen biztos vagy benne, hogy a Mennybe kerülsz, mikor meghalsz? Ha igen, 
köszönd meg Istennek. Ha nem tudod a választ (biztosan), vagy a válaszod „nem”, ne 
folytasd az életedet bizonytalanságban afelől, hogy örökre meg vagy mentve.  
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Erről a brossuráról 

Reméljük, hogy ez a füzet bátorítani fogja azokat, akik kétségbeesetten élnek, mivel 
azt hiszik, hogy ők nem kiválasztottak. Reméljük, hogy ez a brossura bátorítás lesz 
azoknak is, akik úgy gondolják, nem tudnak vagy nem kéne tenniük semmit és 
passzívan várják, hogy Isten változtassa meg őket. Imádkozunk azért, hogy ne 
várjanak tovább tétlenül, vagy ne maradjanak közömbösek. 

Ebben a brossurában hangsúlyoztuk az Istentől kapott felelősségünket: térjetek meg, 
és higgyetek az evangéliumban (Márk 1:15b). 

Sokszor az emberek szemében a kiválasztás akadálynak tűnik a Jézushoz való 
közeledésben, de mi szeretnénk bátorítani, hogy te magad is olvasd és tanulmányozd 
a Biblia erről szóló tanításait. Reméljük és imádkozunk, hogy ez a brossura áldás lesz a 
számodra és segít felfedezni az evangélium igazságát; mert Isten úgy szerette a 
világot, hogy az egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen (János 3:16). 

 

 

 

 
 
 

 

Ebben a brossurában minden bibliai idézet a Károli Gáspár fordításból származik.  

Ez a brossura nem szigorú vagy öntelt szellemmel íródott, hanem szeretettel és 
együttérzéssel (2. Korintus 5:14-20). 

Ez a brossura mindennapi példákat és illusztrációkat tartalmaz az egyértelműsítés 
céljából. Ezek a példák nem mindig egyeznek meg teljesen a bemutatni kívánt 
szellemi jelentéssel, inkább arra szolgálnak, hogy bizonyos témákat könnyen 
érthetővé tegyenek.  

Ennek a brossurának a szövege letölthető a következő weboldalról is: 
www.benikweluitverkoren.nl 

További információkért a kiválasztás tanításáról, erről az oldalról letöltheti a 
kimerítőbb Biblia tanulmányt („Mi van, ha én nem vagyok kiválasztott?”), utalásokkal 
a Károli Gáspár fordítású Bibliából. 

Letöltheti (a fent említett weboldalról) ezt a fiataloknak szóló és az átfogó Biblia 
tanulmányt több nyelven is. 

http://www.benikweluitverkoren.nl/
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