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ÓVD A SZÍVED!
Harry Potter világa
Harry Potter élete nem könnyű. Akkor jutott
árvaságra, amikor szüleit Voldemort, a gonosz
varázsló megölte. Édesanyja akkor halt meg, mikor
éppen kisfiát védte. Azóta Harry a nagynénjével,
Petúniával,
nagybátyjával,
Vernonnal
és
unokatestvérével, Dudleyval lakik. Kegyetlenül
bánnak vele. Alig adnak neki enni, és egy lépcső alatti
kis kamrácskában kell laknia. Senki sem szereti és
még csak reménye sincs arra, hogy az élete
megváltozik.
Egyszer csak megkezdődik a varázslat. 11.
születésnapján kap egy levelet, amely arról értesíti,
hogy sajátos – számára eddig ismeretlen – erők
birtokosa. Egyben meghívást kap a Rokfort Iskolába,
ahol a kis „senki”-ből köztiszteletnek örvendő fiú lesz. Rengeteg új baráttal ismerkedik meg,
akik pótolják a családot, és soha nem álmodott, varázslatos kalandokat él át.
Jól hangzik! Igaz?
Nos, a dolog nem ilyen egyszerű. Tudod-e, hogy ebben a képzeletbeli világban Harry és
minden barátja varázsló, meg boszorkány? Igyekeznek jót tenni, és meg akarják semmisíteni a
gonoszt, de a valóságban ilyesmi – jó varázsló és jó boszorkány – nem létezik. A valóságban
azok, akik varázserőket használnak, nem Istentől kapják a hatalmukat.
A Biblia figyelmeztet, hogy bármilyen erő, ami nem Istentől származik, az csak a
gonosztól jöhet.
Éppen ezért – a mi védelmünkben – Isten határozottan kijelenti, hogy ilyen dolgokat ne
tegyünk:
„Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy a leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást
űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se
jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az ÚR előtt mindaz, aki ilyet cselekszik.
Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is Istened, az ÚR” 5Móz 18,10-12
Erről sohasem szabad megfeledkeznünk, és sohasem szabad ellenszegülnünk Istennek
azzal, hogy varázslással és a mágiával kísérletezgetünk.
Bár Harry Potter elképzelt világa talán nagyon izgalmasnak tűnik, a valóságban is óriási
lehetőség áll előtted, ami még annál is csodálatosabb. Olyan lehetőség, amit Isten készített, és ez
a lehetőség Rád vár.

Jobb életet szeretnél?
Lehet, hogy nincs igazi családod. De ha nagyszerű családban élsz is, néha mégis
magánosnak érzed magad, vagy nagy „senki”-nek, akit az emberek észre sem vesznek, aki
senkit sem érdekel.
Tudod, mit? Isten megérti, mitől érezzük magunkat üresnek és elhagyatottnak. Ezért
megígérte:
„Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.” Jn. 14,18.
De mit tehetsz az olyan gonosz emberekkel, akik rosszat akarnak?
Biztos ismersz egy Dudleyt, vagy egy Dracot, vagy valakit, aki mindig keresztbe tesz,
hogy megnehezítse az életedet.

Nos, most egy nehéz kérdés következik:
Veled még nem fordult elő, hogy saját magadat kaptad kegyetlenkedésen, vagy más
gonoszságon, olyasmin, amit az a két hatalmaskodó fiú tett?
Előfordult már veled, hogy hazudtál, hogy valakit kiszemeltél magadnak áldozatul, vagy
irigykedtél?
Az az igazság, hogy mindegyikünkkel előfordul. Ezeket a gonosz gondolatokat és rossz
cselekedeteket bűnnek nevezzük!
A Bibliában Isten azt mondja erről, hogy:
„Mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicsőségének” Róma 3,23.
Mindegyikünk őriz sebeket, és félelmek gyötörnek. Mindegyikünk vétkezik és szenvedünk
mások bűneitől. De kell lennie egy jobb életnek! És jó hír az, hogy van is!
A válasz mindezekre a problémákra egyetlen meglepő meghívással kezdődik.

A meghívás
Isten küldött egy hírnököt, a saját Fia, Jézus személyében, hogy üzenetet hozzon nekünk
egy új életről. Ez az élet ránk vár. Jézusnak nagyon nehéz dolga volt ennek a meghívásnak az
átadásával.
Emlékszel arra, mit tanultunk? Mindenki vétkezett.
Isten azt is elmondja, hogy a bűn büntetése halál:
„A bűz zsoldja a halál” Róma 6,23./a.
Jézus tudta, hogy a bűneinkben halunk meg, többé nincs lehetőségünk új életre. Ezért
vállalta, hogy meghal helyettünk, és elveszi a bűneinkért járó büntetést. Azért vállalta magára,
mert annyira szeretett bennünket. És milyen hihetetlen, hogy Jézus nem maradt halott!
Hatalmánál fogva – ami nagyobb a varázslatnál – Jézus feltámadt. Most hív minket, hogy
ugyanilyen új életünk legyen vele.
„Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” Róm.
6,23./b.

Új élet
Amikor elfogadod Jézus új életre szóló meghívását, az Úr eljön és benned akar élni. Ekkor
megtapasztalhatod a hatalmát. A Biblia így mondja:
„…Milyen mérhetetlenül nagy Isten hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel
az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból…” Ef. 1,19-20.
Jézus hatalma bennünk azt jelenti, hogy:
- bár nem látjuk Istent, beszélgethetünk Vele;
- megvéd minket a Sátán halálos átkától;
- és, még ha a testünk meghal is, csodálatos módon tovább élünk Istennel örökké, azon a
helyen, amelyet mennyországnak hívnak.
A Jézusban való új élet egyben Isten családjának a tagjává is tesz. Ennek a családnak a
tagjai éppen olyan szeretettel törődnek egymással, mint amilyen szeretettel Isten szeret minket.
Tulajdonképpen maga Jézus mondja ezt:
„…úgy szeressétek egymást, ahogyan és
szerettelek titeket!” János 15,12.

Fogadd el a meghívást!
A te új életed akkor kezdődik, amikor
elfogadod Jézus hívását. A Bibliában Jézus

elmondja, hogyan teheted ezt meg. Ha meg szeretnéd tenni, így imádkozhatsz:
Istenem! Köszönöm, hogy elküldted Jézust, aki új életet ad nekem. Bánom, amit eddig
tettem. Kérlek, bocsásd meg bűneimet. Tudom, hogy Jézus meghalt és halálával kifizette a
bűneimért járó büntetést. Most elfogadom ezt a meghívást, hogy új életet kaphassak, és örökre
mennyei családod tagja lehessek!
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