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Óvd a szíved!
A legbiztonságosabb hely
Előfordult már veled, hogy elvesztél? Amikor
távol kerültél a szüleidtől vagy osztálytársaidtól, és
nem tudták, hol vagy? Izgalmas helyzet!
Velem már megesett. Három éves voltam,
amikor a családommal elmentünk a Balatonra nyaralni.
A szüleim egyszeriben azt vették észre, hogy nem
vagyok a közelükben. Megijedtek, és keresni kezdtek. Attól tartottak, valami bajom esett egyedül.
Hamarosan megtaláltak, és megnyugodtak, mikor látták, hogy békésen pancsolok a vízbe levezető
lépcsőn.
Egy kisgyermek a szülei mellett van biztonságban, akik védelmezik és gondoskodnak róla.
Isten is azt szeretné, ha mi a közelében lennénk, és nem távol élnénk tőle. Ha közösségben vagyunk
vele, betöltheti az életünket: gondoskodik rólunk, tanít és megvéd. Mitől kell megvédeni az
embereket? Mint korábbi számainkban is olvashattátok: a Sátán a világ ura, aki rengeteg divatos
dolgot kínál. Ezek kívánatosnak tűnhetnek, mégis halálos veszedelmet jelentenek az embereknek.
Emlékszel, melyek ezek? Pl. a természetgyógyászat, a természetfeletti (nem isteni) erőkkel való
foglalkozás, a káros szenvedélyek, keleti vallások és sportok, stb. Már gyermekkorban is
találkozhatunk ilyenekkel, ezért jó, ha tudjuk: Isten azt akarja, hogy ellenálljunk a vonzásuknak. Ő
azért óv minket ezektől, mert rossz hatással vannak a lelkünkre, esetleg testünkre is, és távol
tartanak az Úrtól. Isten ellensége próbálja ilyen pusztító dolgokba belevinni az embereket.
Hogy tudjuk elhatárolni magunkat ezektől? Ha tudod, hogy Isten tiltja, bátran nemet
mondhatsz rá. Vállald fel, hogy te nem veszel részt pl. dohányzásban, jóslásban vagy
asztaltáncoltatásban.
A legfontosabb, hogy akkor vagy igazi védelem alatt, ha az életed Istené. Úgy tudjuk a
legjobban megóvni a szívünket a rossz hatásoktól, ha egész életünket átadjuk Jézusnak, azután
pedig engedelmeskedünk neki.
„Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat!” (Példabeszédek 23,26).
Talán felteszed a kérdést: hogy lehet ezt megtenni? Úgy, hogy felismered: szükséged van
Istenre. Ő meg akarja bocsátani a bűneidet, és távol akar tartani a gonosztól. Mindezt szeretetből
teszi. Ő annyira szeret téged, hogy még Jézus halála sem volt túl drága ár neki, hogy megmentsen a
bűnöd büntetésétől.
Ha szeretnél Istenhez tartozni, bánd meg a bűneidet, és higgy Jézusban, aki a bűneidért járó
büntetést magára vette. Kérd az Úr Jézust, hogy bocsássa meg a bűneidet, és legyen életed Ura, a
te Megváltód is! Ő téged is elfogad.
Ha hozzá tartozol, egész életedben gondoskodni fog rólad, és élvezheted közelségét,
oltalmát. Kérd, hogy őrizzen meg a gonosz hatásától, és segítsen tisztán tartani a szívedet, az
életedet!
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