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Bevezetés 

 

 

Tudtad, hogy öt magyar ember közül négy keresztyénnek vagy kereszténynek tartja magát? 

De tegyük fel, hogy megkérdezed: Mi tesz valakit igazán kereszténnyé? Minden valószínűség 

szerint öten ötféleképpen válaszolnának erre a kérdésre! 

 

Meg vagyok győződve arról, hogy a legtöbb ember számára ez a rendkívül fontos kérdés épp 

olyan zavaros, mint számomra volt. Habár úgy nőttem fel, hogy templomba jártam sok 

keresztény éneket és sok bibliai történetet ismertem, mégsem voltam keresztény. 

 

Persze, ha kellett, idéztem bibliaverseket. Akár még imádságokat is tudtam mondani, ha erre 

kértek. De csak üres vallásos szokásokat utánoztam mindaddig, amíg nem segített valaki 

helyrerakni ezt a kérdést: Vajon keresztény vagyok-e? 

 

Isten azt akarja: mindnyájan tudjuk meg, hogy az Ő szemében hol állunk. 

 

Ezért hiszem, hogy nem puszta véletlenségből lapoztál bele ebbe a füzetbe, vagy kaptad egy 

barátodtól, aki hasznosnak találta. 

 

Tedd fel magadnak a kérdést: „Igazi keresztény vagyok én?” Pár perc, és biztosan fogod 

tudni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milyen az igazi keresztény? 

 

„Miattam ne aggódj!” – erősködött a nagyapám, amikor haldokolva feküdt egy kórházban. 

Az ágya szélén ültem, és sürgettem, hogy vesse bizalmát Istenbe. 

 

Nagyapám leállított, és kitartott emellett: „Velem minden rendben. Ne aggódj miattam!” 

Aztán még aznap meghalt úgy, hogy hitte az egyiket a sok népszerű téveszme közül arról, 

hogy mi tesz valakit igazi kereszténnyé. 

 

Talán katolikus, vagy protestáns családban nőttél fel, vagy nincs vallásos előéleted. 

Bárhonnan is származol, kérlek, vizsgáld meg becsületesen az arról kialakult téveszméket, 

hogy mi tesz valakit igazi kereszténnyé. 

 

 

1. téveszme: A keresztény környezetbe való beleszületés kereszténnyé tesz 

 

Találkoztam olyanokkal, akik azt mondtál: „Keresztény országban születtem, tehát 

természetesen keresztény vagyok.” Végül is mit gondolsz, mi vagyok? Pogány? A válaszom 

az, hogy éppenséggel sok minden lehet valaki. 

 

Mások így szóltak: „Egész életemben keresztény voltam; keresztény családban, vagy 

»egyházban« nőttem fel.” De az, hogy hol születsz, mióta határozza meg, hogy mi vagy? 

Ahogy az egyik barátom csípősen megjegyezte, lehet, hogy valaki istállóban születik, de attól 

még nem lesz ló. Ugyanígy nem lesz senki sem repülőgéppé az, ha repülőtéren született. 

 

Légy hálás a helyért, ahol születtél, a családért, ahol nevelkedtél, de ne gondold, hogy ettől 

automatikusan keresztény leszel. 

 

Istennek nincsenek unokái. 

 



2. téveszme: A becsületes élet kereszténnyé tesz 

 

A tiszta, erkölcsös élet senkit sem tesz kereszténnyé. Sok ateista él tisztességes, becsületes 

életet. De voltaképpen mennyire jó a „jó”? A legtöbb embernek torz elképzelése van az igazi 

mércéről, amelyhez a jóságunkat mérni kellene. 

 

Egy tömeggyilkossal összehasonlítva talán úgy érzed, akár azonnal szentté is avathatnak. 

Még a családoddal és a barátaiddal összevetve is megállod tán a helyed. 

 

De Isten szemében a jóság mércéje igen eltér ettől. Ő a Fiával, Jézus Krisztussal mér össze, 

aki abszolút tökéletes életet élt itt a földön. Összehasonlítva a tökéletességnek ezzel a 

mértékével, a mi saját jóságunk igencsak selejtesnek bizonyul. 

 

Ne feledd, hogy a világon mindig is rengeteg „jó” ember volt! 

 

Tehát, ha a jóság elég lenne, nem lett volna szükséges, hogy Isten elküldje Jézus Krisztust. Az, 

hogy az Úr Jézusnak el kellett jönnie és meghalnia a kereszten, hogy a bűnbocsánatot 

lehetővé tegye, bizonyítja, hogy a jóság nem teszi az embert kereszténnyé. 

 

 

3. téveszme: A templomba járás kereszténnyé tesz 

 

Az emberek rengeteg ok miatt járnak templomba. Ez vajon azt jelenti, hogy az összes ilyen 

ember keresztény? 

 

Persze, hogy nem! Még tolvajok és gyilkosok is járnak templomba. 

 

Egyesek azért járnak templomba, mert a családjuk rájuk erőlteti. 

 

Az is igaz, hogy a keresztények járnak templomba, gyülekezetbe és ott aktívak. De a 

templomba járás nem tesz kereszténnyé. 



4. téveszme: Másoknak adni: ez tesz kereszténnyé 

 

Gyermekkorunktól kezdve arra tanítottak legtöbbünket, hogy jövedelmünk egy részét adjuk 

jótékonysági célokra, vagy az egyháznak. Legyünk akár gazdagok, akár szegények, 

„keresztény” kötelességünknek érezzük ezt. 

 

Még Károly herceg, a brit trónörökös is ezt mondja: „Úgy érzem, kötelességem tenni valamit 

azért, hogy néhány embernek ne legyen annyira nyomorult az élete.” Ezért vagyonának egy 

részét nemes célokra adományozza; és ez dicséretes dolog. Csakhogy nem elegendő! 

 

Igen, a keresztények adnak másoknak. Segítik – jobban, mint bárki más – a rászorulókat és a 

kevésbé szerencséseket. De elajándékozhatsz mindent, amid van, és még sem vagy 

keresztény. 

 

 

5. téveszme: A keresztség kereszténnyé tesz 

 

Talán gyermek, vagy fiatal felnőtt voltál, amikor megkereszteltek. Ez nem szükségszerűen 

jelenti azt, hogy keresztény vagy. 

 

Évekkel ezelőtt az egyik nyugati állam fegyházában sok rabot megkereszteltek. Mégis 

kevesen tartanák őket keresztényeknek. 

 

Vagy az is lehet, hogy minden vasárnap úrvacsorát eszel. Ha keresztény vagy, akkor ez 

rendben is van. De egyszer valaki azt mondta nekem: „Palau úr, nagy zavar van a fejemben. 

Minden héten úrvacsorát veszek, de nem tudom, mit jelent kereszténynek lenni!” 

 

Látjuk, hogy mind a keresztség, mind az úrvacsora biblikus dolog, de sem az egyiknek, sem a 

másiknak a cselekvése nem tesz kereszténnyé. 

 

 



6. téveszme: Az istenhit kereszténnyé tesz 

 

Ha megkérdezik, a legtöbb ember azt fogja mondani, hiszi, hogy Isten létezik. Vajon ezek 

mint keresztények? James Irwin űrhajós, az Apolló – 15 személyzetének egyik tagja, aki 

holdutazásáról híres, elmondta nekem, hogy amikor Közel – Keleten volt, egy mohamedán 

vezető azt mondta neki: „Maga annyit beszél Istenről, miért nem mohamedán akkor?” 

 

Értitek, mit mondok? Ha lehetsz mohamedán, és hihetsz Istenben, akkor nem az „istenhit” 

tesz kereszténnyé. 

 

Van egy jó barátom, aki hisz a torna jó hatásában. De nem tornázik soha. Huszonkét kiló 

túlsúlya van, és szörnyen néz ki. 

 

Számtalan kisfiút ismerek, aki hisz a szappanban. De egy árnyalattal sem tisztábbak emiatt. 

 

Valaminek az elhívása önmagában nem jelent semmit. Ezért van az, hogy a hit önmagában 

nem teszi az embert kereszténnyé. 

 

 

7. téveszme: Az, hogy valaki Jézusról beszél, kereszténnyé tesz 

 

Sokan beszélnek Jézusról, sőt, jól beszélnek róla. Lehetnek ezek például tanítók vagy egyházi 

vezetők. De talán nem is hiszik, hogy amit a Biblia Jézus Krisztusról mond, az igaz. 

 

Egyesek valósággal eltorzítják Jézust a saját gondolkodásmódjuk szerint, ahelyett, hogy a 

Biblia és a történelem Jézusát látnák. Ez pedig kizárja azt, hogy igazi kereszténynek nevezzék 

magukat. 

 

 

 

 



8. téveszme: Az imádkozás kereszténnyé tesz 

 

Kétségtelen, hogy a keresztények imádkoznak. De imádkozhat valaki akkor is, ha nem 

keresztény. 

 

A hinduk állandóan imádkoznak. A mohamedánok naponta többször. 

 

A néhai egyiptomi elnök, Anvar Szadat külföldi utazásaira kis imaszöveget vitt magával, hogy 

naponta ötször rátérdelhessen. De mohamedán volt, nem keresztény. 

 

Tehát az imádság önmagában nem teszi az embert kereszténnyé. 

 

 

9. téveszme: A bibliaolvasás kereszténnyé tesz 

 

A keresztények természetesen szeretik a Bibliát. Sokan – köztük én is – naponta olvassák. De 

a Biblia olvasása önmagában nem jelenti azt, hogy keresztény vagy. Tizenkét éves koromban 

Marx Károly csodálatos magyarázatot írt a Biblia újszövetségi részében található János 

evangéliumának egy szakaszáról. A nagy teológusok sokban egyetértenek azzal, amit 

mondott. De Marx Károly végül is elutasította a Biblia tekintélyét és felnőtt élete során 

mindennek nevezte magát, csak kereszténynek nem. 

 

Olvasd a Bibliát, amennyit csak tudod. Ebből megtudod, hogyan követheted Jézus Krisztust. 

Mivel a Biblia Isten szava, nem emberé, tökéletesen megbízhatunk benne. De ne felejtsd el, 

maga a bibliaolvasás nem tesz kereszténnyé! 

 

 

 

 

 

 



Mi tesz igazán kereszténnyé? 

 

 

„Hát akkor, ha a keresztény családba való születés, ha az erkölcsös élet, a templomba járás a 

másoknak való adakozás, a keresztség, az istenhit, a Jézusról való beszéd és a bibliaolvasás 

nem tesz kereszténnyé, akkor mi?” 

 

Milyen az igazi keresztény? 

 

Hadd említsem meg Isten Igéje alapján három alapelvet, amelyek az igazi keresztényre 

jellemzőek. Aztán majd elmagyarázom, hogyan válhatsz ma igazi kereszténnyé. 

 

1. Az élet útja 

 

A Biblia azt mondja, hogy keresztény az, aki az „élet útján” jár, nem pedig a „halál útján”. Ez 

az út pedig Jézus Krisztus, az Isten Fia. 

 

Jézus Krisztus mondta: „Én vagyok az út, az igazság (valóság) és az élet, senki sem mehet az 

Atyához, csakis énáltalam” (ezt a kijelentést megtalálod a Bibliában: János evangéliuma 14. 

fejezet 6. verse). Figyeld meg, hogy az Úr Jézus nem azt mondja, hogy meg fogja mutatni 

neked az utat. Azt mondja: „Én vagyok az út!” 

 

Jézus Krisztus a széles és a keskeny útról is beszélt. Sokan járnak a széles úton, amely a halál 

útja (Mt 7,13). Nem érzed néha azt, hogy el vagy veszve, és nem tudod hová mész? Ha 

keresztény vagy, megtaláltad az élet útját. 

 

„Mégis, milyen út az  »élet útja«?” – kérdezed. 

 

A béke útja. Ha Krisztus útján jársz, Isten békessége betölti szívedet. Jézus Krisztus így szólt a 

követőihez: „Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy 



adom nektek, ahogyan a világ adja” (Jn 14,27). Isten békessége olyan ajándék, amely 

mindannyiunk számára elérhető. 

 

Ha Krisztus útján jársz, belső békét tapasztalsz – nagy nyugalmat a szívedben. Életed törött 

darabkái újra összeillenek. Ó, igen, a pszichiáter elemezhet. A pszichológus kimutathat 

bizonyos problémákat a múltadból. De tartós békességet csak Isten adhat. 

 

Az élet útja a tisztaság útja is. A Biblia azt mondja: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők látják 

az Istent” (Mt 5,8). 

 

Ha a bűnnel kacérkodsz, ha erkölcstelenséggel játszol, ha nem vagy őszinte az üzleti életben, 

akkor nem vagy keresztény. 

 

Lehet, hogy nagyon kedves ember vagy, talán a társaság lelke. De nem vagy keresztény, mert 

Krisztus útja a tisztaság útja. 

 

Ha Krisztushoz jössz, Ő megbocsátja a bűneidet és megtisztítja szívedet. Ez nem azt jelenti, 

hogy egy csapásra szentebb leszel. Ellenkezőleg, sokkal inkább tudatában leszel hibáidnak. 

Isten azonban megadja az erőt ahhoz, hogy igazi életet élj. 

 

Az élet útja Krisztusban a szeretet útja is. „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én 

tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást” (Jn 13,35). „Mi tudjuk, hogy átmentünk a 

halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket” (1Jn 3,14). 

 

Manapság a „szeretet” szót megfosztották tartalmától. Annak lefestésére használatos, 

amikor valaki kizsákmányolja a másik érzéseit önzésből. Ez nem szeretet. Az igazi szeretethez 

hozzátartozik, hogy a legjobbat akarjuk a másiknak, függetlenül attól, hogy mit kell 

áldoznunk ezért. 

 

Az élet útja az engedelmesség útja is. A keresztény útja egyetlen: az Úr Jézus szolgálata. A 

Biblia úgy írja le Őt, mint „uraknak Urát és királyoknak Királyát” (Jel 17,14). A keresztény ezt 



igaznak tartja önmaga életében. Jézus Krisztus Urad, Mestered, Királyod lesz. Amit Ő mond, 

azt teszed. 

 

A király szolgálja lesi a legkisebb jelt a parancsra, és azonnal engedelmeskedik. A nagy 

parancsnok alatt szolgáló katona készségesen teljesít minden parancsot. 

 

Hasonlóképpen az igazi keresztény is tejhatalmat ad Istennek az élet fölött. Oda megyünk, 

ahová Ő akarja, azt tesszük, amit Ő akar. Nem törődünk azzal, hogy mibe kerülhet ez 

hírnevünk vagy kényelmünk szempontjából. Az Úr Jézusnak pedig minden joga megvan arra, 

hogy így uralkodjon. Ne feledd, nem azért ő a legfőbb Úr, mert hatalmát őseitől örökölte, 

mint a földi királyok vagy urak. Nem is azért uralkodik, hogy hatalmát védje, mint egy gonosz 

katonai diktátor. 

 

Jézus Krisztus úr és király, mert Ő alkotott bennünket, életét adta értünk és bűneinkért, és 

mindig azt teszi, ami nekünk a legjobb. 

 

2. Örök élet 

 

A keresztény megkapta az örök életet. Értelmesebb és teljesebb életet él már ezen a földön 

is. Jézus Krisztus azt mondta: „Azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek” (Jn 

10,10).  

 

Krisztussal élni: Isten ezt tervezte el számunkra, és azt akarja, hogy így éljünk. Ez teszi a 

Krisztussal élt életet bővölködővé. 

 

Az örök életnek soha nincs vége. Túlnyúlik a fizikai halálon – örökkön örökké tart. 

 

Van neked örök életed? 

 

Azt mondod: „Hááát, nem is tudom.” 

 



Tegyük fel, hogy megkérdezném, házasember vagy-e. Azt mondanád: „Nem tudom.” Ez nem 

válasz, mert ez olyan dolog, amiben teljesen biztos lehet az ember. 

 

Pontosan ugyanígy lehet megbizonyosodni arról is, hogy keresztény vagy-e és van-e örök 

életed. 

 

Emlékszem, hogy egyszer, sok évvel ezelőtt egy lelkésztalálkozón vettem részt. Az 

ebédszünet alatt odajött hozzám valaki, aki tizenhét éve volt már lelkész, és így szólt: 

 

- Luis, én nem tudom, van-e örök életem. 

 

Ahogy beszélgettünk, elmondta, hogy két munkatársam előző este meglátogatta őt és 

feleségét. A látogatás alatt munkatársaim mondták, hogy bizonyosak az örök életükben. 

 

Miután elmentek, a lelkész megkérdezte a feleségét: 

 

- Drágám, van neked örök életed? 

- Philipp, én nem tudom – válaszolta. – Te tudod? 

- Tudod, hogy nem tudom – felelte a férje. 

- Most mit tegyünk? 

 

Az asszony azt ajánlotta, hogy férje forduljon segítségért egy tapasztalt keresztényhez. És 

ott, abban a déli órában a lelkész elnyerte az örök életet, és nem sokkal ezután a felesége is. 

Tudod, hogy van örök életed? Ha már keresztény vagy, akkor tudod. 

 

Az Úr Jézus Krisztus ezt mondta azokról, akik Őt hitben követik: „Én örök életet adok nekik, 

és nem vesznek el soha, mert senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből” (Jn 10,28). 

 

Megvan neked ez a háromszoros bizonyságod? 

Először azt mondja: „Én örök életet adok nekik!” 

Másodszor azt mondja: „Nem vesznek el soha!” 

Harmadszor: „Senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből!” 



Mit akarsz még? A keresztény olyan valaki, aki felismeri, hogy ez a három dolog igaz. 

 

A Biblia azt is mondja, hogy „akiben a Fiú van, abban van az élet (1Jn 5,12). Vagyis az örök 

élet a szívedben lakó Krisztus. El tudod ezt mondani: „Igen tudom, hogy örök életem van. 

Krisztus a szívembe költözött!”? 

 

3. Isten családjában 

 

A keresztény olyan valaki, aki beleszületik Isten családjába, és így Isten gyermekévé lett. 

Most azt mondod: „Én azt hittem, mindenki Isten gyermeke. Hát Isten nem Atyja az egész 

emberiségnek?” 

 

A Biblia szerint Isten minden ember Teremtője, de nem minden ember Atyja. Sok ember 

nem is akarja, hogy Isten az ő Atyja legyen. 

 

Isten családjához úgy tartozhatsz, ha beleszületsz abba. Az Úr Jézus azt mondta: „Ha valaki 

nem felülről származik (nem születik újonnan), nem láthatja meg az Isten országát” (Jn 3,3). 

Mit jelent ez? 

 

Amikor te és én beleszülettünk egy emberi családban, nem volt választási lehetőségünk. Ez a 

fizikai születés. 

 

De a mennyei Atya gyermeke csak szellemi születés által lehetsz. Ez akkor történik meg, ha 

megbánod bűneidet és bizalmadat Jézus krisztusba veted. 

 

Születésnapunkat minden évben összejövetellel és ajándékokkal ünnepeljük. De emlékszel-e 

vajon a második (szellemi) születésnapodra? Ha nem, döntened kell. 

 

Akarsz-e Isten családjának tagjává lenni azáltal, hogy Krisztust befogadod? 

 

„Akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy isten gyermekeivé 

legyenek; mindazoknak, akik hisznek az Ő nevében” (Jn 1,12) 



Néhány évvel ezelőtt egy dél-amerikai országba látogattam, és mint magánember, 

beszélgettem az elnökkel, aki katona volt. 

 

- Elnök úr – kérdeztem –, ismeri ön az Úr Jézus Krisztust? 

 

Az elnök mosolygott és így válaszolt: 

 

- Tudja, nekem olyan kemény életem volt, ezért nem hiszem, hogy isten olyan nagyon 

ismerni akar engem. 

- Elnök úr, mindegy, hogy mit csinált. Jézus Krisztus meghalt önért a kereszten és 

szereti önt. Ha meg akarja Őt ismerni, most találkozhat vele. 

 

Ahogy tovább beszélgettünk, elmagyaráztam, mit tett Jézus a kereszten, hogyan halt meg 

azért, hogy elszenvedje a büntetést, amely nekünk járt volna mindazért a rosszért, amit 

tettünk. Azt kérdeztem tőle: 

 

- Szeretné most befogadni Krisztust? 

 

Hallgatott, aztán egészen komolyan így szólt: 

 

- Ha Krisztus elfogad engem, akkor szeretnék igazi kereszténnyé lenni. 

 

Akkor, ott, meghajtottuk a fejünket és együtt imádkoztunk. A tábornok megnyitotta szívét 

Isten Fia előtt, és befogadta Jézus krisztust az életébe. 

 

Azt hitte, Isten soha nem fogja elfogadni őt a múltja miatt. De amikor az imádkozást 

befejeztük, felállt és jellegzetes latin hévvel átölelt: 

 

- Köszönöm – mondta. – Most már tudom, hogy Krisztus tényleg elfogadott és 

megbocsátott engem. 

 

 



Hogyan válhatsz igazi 

kereszténnyé most? 

 

 

Elhatároztad már, hogy rábízod magad Krisztusra? Szeretnéd úgy tudni, hogy örök életed 

van? Szeretnéd elkezdeni Krisztus útját járni, tudva, hogy Isten gyermeke vagy és a mennybe 

mégy? 

 

Hadd mondjam el, hogyan lehetsz igazi kereszténnyé mielőtt befejezed e füzet olvasását. 

 

Először is, a Biblia azt tanítja, hogy be kell ismerned, hogy a bűneid elválasztottak Istentől. Ez 

tetszett nekem abban a dél-amerikai elnökben. Készségesen elismerte, hogy bűnös. Sőt, 

annyira meg volt győződve a gonoszságáról és Isten elleni lázadásáról az életben, hogy úgy 

érezte, Isten soha nem fogadja el őt. 

 

Vallottál-e valaha Istennek azokról a dolgokról, az életedben, amelyek sértik Őt – az önzésről, 

a gőgről, a kapzsiságról, az erkölcstelenségről és az összes többiről? Beismerted-e valaha, 

hogy a halál útján jársz? Láthatod: „A bűn zsoldja a halál” (Róm 6,23). 

 

A Biblia még azt is mondja: „Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének” (Róm 

3.23). Ezalatt téged is, engem s ért. Eljött számodra is az idő, amikor bevallod bűneidet 

Istennek és elfogadod bocsánatát, amellyel meg akar ajándékozni. 

 

Másodszor, hinned kell abban, amit Krisztus tett érted a kereszten. A Biblia így írja: „Krisztus 

is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazságért, hogy elvezessen minket az 

Istenhez” (1Pt 3,18). Mikor az Úr Jézus meghalt a kereszten, legyőzte a halált, hogy 

mindnyájan bocsánatot nyerhessünk. Megérdemeljük a büntetést azért a rosszért, amelyet 

Isten előtt tettünk. De Isten elküldte a Fiát, hogy a kereszten saját testében szenvedje el a 

büntetésüket (1Pt 2,24). 



Olyan ez, mint amikor a bíró büntetésnek találja a foglyot, de annak helyére áll, és ő maga 

szenvedi el az ítéletet. Milyen csodálatos szeretet! 

 

Lehet, hogy nem egészen érted, hogyan helyezi Isten a bűnért járó büntetést Fiára. De nem 

kell mindent egy csapásra megérteni. Isten csak azt kéri, hogy higgy Őbenne. 

 

Valaki azt mondta nekem, hogy senki sem érti teljesen az elektromosságot. A tudósok úgy 

beszélnek róla, mint minden anyag alapvető tulajdonságról. Képesek vagyunk létrehozni 

elektromos töltést és hasznosítani az elektromosságot. De, ahogy a Stanford Egyetem egyik 

kutatója mondta nekem: „Lényegét tekintve, az elektromosság szinte 

megmagyarázhatatlan.” 

 

Amikor igazi kereszténnyé leszel, eleinte lehet, hogy nem értesz mindent. De ahogy olvasod 

a Bibliát, és hagyod, hogy Isten tanítson, egyre többet fogsz érteni. 

 

Az utolsó lépés, amelyet meg kell tenned, az hogy, Jézus krisztust uradnak vallod. A hitet 

nem lehet örökölni. Nem elég, ha azt mondod: „Apám nagyszerű keresztény volt, és kitűnő 

hívő családban nőttem fel.” Ettől nem leszel Isten gyermeke. 

 

Tapasztald meg Krisztus szeretetét. Mindannyian, akik Krisztushoz tartozunk, mi magunk, 

saját elhatározásunk által jöttünk hozzá. 

 

Eljöttél már hozzá? Meghoztad-e valaha is ezt a döntést? 

 

Azt kérdezed: „Hogyan?” A Biblia így válaszol: „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és 

szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel 

hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk” (Róm 10,9-10). 

 

Az Úr Jézus életed urává lesz, ha egyszerűen meghajtod a fejed imádságba, megvallod a 

bűneidet Istennek, hit által megnyitod a szíved Krisztusnak, hiszel benne és befogadod Őt. 

 



Ha döntöttél az Úr Jézus Krisztus mellett, akkor mondd meg Istennek ott, ahol éppen vagy. 

Talán segít ez az imádság: 

 

„Mennyei Atyám, szeretnék közel jönni hozzád. Felismertem, hogy 

bűneim elválasztottak tőled. Kérlek, bocsáss meg. Hiszek abban, amit 

Krisztus tett értem a kereszten. Nem teljesen értem még, de hit által 

elfogadom. Gyermeked akarok lenni. Kérlek, Úr Jézus, jöjj az életembe, és 

tégy engem most gyermekeddé. Szeretnélek követni téged, és mindig 

engedelmeskedni neked. Ámen.” 

 

Hogy feljegyzés is maradjon döntésedről, aláírásod mellé írd oda a mai dátumot az üresen 

hagyott helyre: 

 

IDŐPONT:  

ALÁÍRÁS:  

 

Életem legfontosabb döntése 

 

Vissza tudsz emlékezni arra az időszakra az életedben, amikor úgy döntöttél, hogy elfogadod 

az Úr Jézust megváltódnak? Lehet, hogy csak pár perce született meg ez a döntés! Vagy az is 

lehet, hogy még mindig habozol. Hadd mondjam el, hogyan hoztam meg ezt az életbevágóan 

fontos döntést egy nyári evangéliumi táborban az argentin hegyekben. 

 

Charles Cohen, aki egyik tanárom volt abban az iskolában ahová jártam, rendezte meg a 

biblia csendes hetet, Frank Chandler tanár segítségével. 

 

Chandler tanár úr minden este kihívott egy fiút, és egyik kezében a Bibliával, a másikban 

elemlámpával kivitte a szabadba. Ott, a csillagos ég alatt leült vele, és elvezette a Jézus 

Krisztusban való hitbe. 

 



Már lelkiismeret-furdalásom volt a bűneim miatt, és tudtam, hogy szükségem van az Úr 

Jézusra, de nem akartam ezt senkivel megbeszélni. Végül minden fiú beszélt már Chandler 

tanárral. Amikor az utolsó éjszakán bejött a sátrunkba, tudtam, hogy értem jön! 

 

Alvást tetettem, remélve, hogy elmegy. Nem vált be. 

 

- Ugyan, Palau – mondta -, kelj fel! 

 

Nem tudtam, hogy ez lesz a táborozásom legszebb éjszakája. 

 

Kimentünk és leültünk egy kidőlt fára. 

 

- Luis – kérdezte Chandler úr -, keresztény vagy, vagy nem? 

- Azt hiszem, nem – válaszoltam. 

- Nem arról van szó, hogy azt hiszed, vagy nem. Az vagy, vagy nem az vagy? 

- Nem vagyok az. 

- Ha ma éjjel meghalnál, hova kerülnél, a mennybe, vagy a pokolba? 

 

Egy pillanatig némán ültem, kissé megrökönyödve, aztán azt mondtam: 

 

- A pokolba mennék. 

- Oda akarsz menni? 

- Nem – válaszoltam nehéz szívvel. 

- Akkor miért mégy oda? 

 

Megrántottam a vállam: 

 

- Nem tudom. 

 

Akkor Chandler tanár úr a Rómaiakhoz írt levélhez lapozott a Bibliában, és felolvasta: „Ha 

tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a 



halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, 

hogy üdvözüljünk” (Róm 10,9-10). 

 

Rám nézett. 

 

- Luis, hiszed a szíveddel, hogy Isten feltámasztotta az Úr Jézust a halálból? 

- Igen, hiszem – válaszoltam. 

- Akkor ezek után mit kell tenned, hogy üdvözülj? 

 

Tétováztam, úgyhogy Chandler tanár úr még egyszer felolvasatta velem a Róma 10,9-10-et. 

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust… üdvözülsz.” 

 

Chandler úr átkarolt, és imádkozni kezdett velem. Ott helyben, kinn az esőben a fatörzsön 

ülve megnyitottam a szívemet Krisztusnak, és sietősen bár, de döntöttem. 

 

Mire befejeztük az imádságot, sírtam. Nagy lendülettel megöleltem Chandler urat, és 

visszarohantunk a sátorba. Bemásztam a takaró alá a zseblámpával, és beírtam a Bibliába: 

„1947. február 12-én elfogadtam Jézus Krisztust megváltómnak.” 

 

Alig tudtam aludni, annyira felizgatott, hogy elköteleztem az életemet Krisztus mellett. 

Tudtam, hogy meg vagyok váltva. Isten családjába tartozom. Örök életem van, mert Krisztus 

azt mondta: „Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja 

ki őket az én kezemből” (Jn 10,28). 

 

 

Most, hogy igazi keresztény lettél 

 

Eldöntötted, hogy elfogadod az Úr, Jézust megváltódnak? Ha igen, meghoztad életed 

legfontosabb döntését! 

 

Most már Isten családjába tartozol, és természetes, hogy jobban meg akarod Őt ismerni. 

Ennek a legjobb módszere az, ha Igéjét olvasod. 



Javaslom, hogy kezd Lukács evangéliumával az Újszövetségből. 

 

Ne feledd, hogy a Biblia az, amin keresztül Isten szól hozzánk. Tehát olvasás közben figyelj 

oda a példákra, amelyeket követni, s az utasításokra, amelyeknek engedelmeskedni kell. 

 

Töltekezz meg a Bibliával! Gondolataidat és érzéseidet kezdenek átalakulni, amint naponta 

olvasod Isten Igéjét. 

 

Keresd a kapcsolatot más hívő keresztényekkel! 

 

Keress egy olyan gyülekezetet, ahol egyedül a Biblia, ahol szeretik és visszavárják Jézus 

Krisztust. Menj el a gyülekezetbe és beszélj a vezető testvérekkel. Mondd el nekik: 

„Elfogadtam Krisztust”, és várd ki, hogy mi történik. 

 

Ha nem segítik elő szellemi növekedésed, akkor keress egy másik gyülekezetet, amely képes 

segítségedre lenni. 

 

Kezdj el imádkozni! Éppen most beszéltél az Úrral. Meghallgatta imádságodat. Szeret téged, 

Atyád Ő. Mivel a kommunikáció a kulcsa mindenféle kapcsolatnak, Istennel való kapcsolatod 

is csak úgy fejlődhet, ha beszélgetsz vele imádságban. 

 

Ha őszintén kérted az Úr Jézust, hogy legyen megváltód, akkor megtetted az életedben a 

legfontosabb lépését, ami elképzelhető. 

 

Most pedig, mint keresztény testvéred, hadd legyek az első, aki elmondja… 

 

Köszöntelek téged Isten családjában! 

Luis Palau 
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