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ÓVD A SZÍVED!    
Ki az, akiben bízol? 

 
Egy nagycsoportos kislány azt kérdezte a fejlesztő pedagógus nénitől: 
– Mi a valóság? 
 Ez meglepő kérdés egy ovistól. 

Te vajon gondolkodsz-e azon, hogy mi a valóság?  
Az ovisok szeretik a meséket, az iskolások a kalandos filmeket, regényeket, játékokat. A 

felnőttek is szeretnek kitalált történeteket olvasni, és ezzel szórakoztatják magukat. 
De ezt a kislányt az érdekelte, vajon mi a valóság. Mi az igazság? Mi az, ami valódi, igaz? 
Isten Fia, az Úr Jézus ezt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 

Atyához, csak énáltalam” (János 14,6).  
Kinek van szüksége arra, hogy ismerje az igazságot? Te szeretnéd megismerni?  
Érdekes, mennyi mindenről hisszük el, hogy igaz, és a szerint éljük az életünk. 
Egy volt ovisom édesanyja a kislánya zsebébe egy gesztenyét tett. Azt mondta, azért, hogy ne 

érje őt baj, ne legyen beteg, és legyen ereje. A gesztenyének mindig a zsebében kell lennie. Vajon 
ez igaz? Egy gesztenye képes erre?  

Egy vasárnapi iskolai tanító mesélte: 
„Gedeon történetéből azt a részt tanítottam, amikor az Úr megparancsolja neki, rombolja le a 

felépített bálványokat. Azon gondolkodtam, hogyan fogom elmagyarázni, mi az a bálvány. Az órára 
három iskolás és egy óvodás jött el. Szóba került, hogy Gedeon félt. Mi a félelem? Mitől félünk mi?  
Beszélünk-e olyankor Istennel? Elhisszük-e, hogy Ő tud segíteni? Eljutottunk a bálványokig. Isten 
nem osztozik senkivel; csak akkor segít, ha benne bízunk egyedül. Gedeontól is azt kérte: először 
döntse le a bálványt.  

Nagyon meglepett, amit a gyerekek mondtak: 
– Tudod, Isten csak egy erő – szólt hozzá az egyik iskolás fiú 
– Kitől hallottad ezt? – kérdeztem. 
– Az édesapámtól. 
– Szerintem ez nem így van. Isten élő személy – válaszoltam.  
– Baj-e az, ha én a csillagokban is hiszek? Hiszek én az Istenben is, de minden héten elolvassuk 

a horoszkópot is – kérdezte egy kislány. 
– Nem biztos, hogy Isten segíthet, hiszen nincsen keze, és nem is látjuk – szólt hozzá az ovis. 
– Ha segítségre szorulnék és anya nincsen ott, biztos, hogy a Star Wars egyik szereplőjéhez 

fordulnék – ezt az iskolás fiú jegyezte meg.” 
Te kihez fordulnál? Ki az, akiben bízol? Mi az, amiben hiszel? 
Tényleg nem látjuk Istent, de Ő sok ezer éve küldött egy szerelmes levelet, a Bibliát, amelyben 

leírja, mennyire szeret. Kétezer évvel ezelőtt elküldte a Fiát is, hogy megmutassa: annyira szeret. 
Jézus még a bűneid büntetését is magára vállalta a kereszten. Ez elég volt az Atya Istennek, mert 
feltámasztotta az Úr Jézust, aki most is él, és egy nap eljön ismét a mennyből. Akkor mindenki 
meglátja, hogy Ő az igazság.  Minden úgy van, ahogyan Ő a Bibliában mondja. Van azonban valaki, 
aki ez ellen dolgozik. Mindent elkövet, hogy a gyermekeket és a felnőtteket minél távolabb tartsa 
Jézustól. Isten ellensége, a Sátán  szeretné elhitetni veled, hogy sokféle igazság van. Sokféle út 
vezet a mennybe. Sokféle dologban higgy, valamelyik majd csak segít. A lényeg, hogy ne Istenhez 
fordulj, ne Őt szólítsd meg, ne hozzá kiálts, ne az Ő szavát olvasd, és ne hozzá ragaszkodj. Keresd 
máshol a megoldást, az örömödet és a boldogságodat. Töltsd el kellemesen az életedet, tedd, 
amihez csak kedved van.  



Ha te már ismered az Úr Jézust, mert egyszer rábíztad magadat hittel és bűnbánattal, óvd a 
szívedet a gonosz befolyásától! 

Nem kell elhinned mindent, amit a filmekben látsz, amit a regényekben olvasol, vagy amit 
mások mondanak. Kérd Istent, vezessen és mutassa meg neked, mi az igazság! Segítsen nemet 
mondanod olyan dolgokra, amelyek félrevezetnek, becsapnak, és csak elveszik az idődet, a 
figyelmedet és az erődet Őtőle.  
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