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„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad 

népe!” (Apostolok Cselekedetei 16,31) 

 

Kedves Testvérek! 

 

Egy legenda arról szól, 

  hogy mi történt 

   miután Jézus földi élete után visszament a mennybe. 

Gábriel angyal odament hozzá, 

 és azt mondta: 

Mester, bizonyára kegyetlenül megszenvedtél  

 az emberekért odalenn. 

Valóban - válaszolta Jézus. 

 

És - most már tudják az emberek,  

 hogy mennyire szereted őket,  

 és mit tettél értük? - folytatta Gábriel. 

O, nem - felelte Jézus. -  

 Még nem.  

 Most még csak egy maroknyi ember tud róla Palesztinában. 

 

De hát akkor mit tettél,  

 hogy mindenkinek tudomására hozd, 

   mennyire szereted őket? 

Nos. megkértem Péten, Jakabot, Jánost  

 és még egy pár embert, 

   hogy beszéljenek rólam az embereknek. 

 így egyik embertől a másikig jut el a hír.  

 Végül az egész emberiség hallani fog rólam. 

Gábriel tudta, hogy az emberek nem megbízhatóak, 

  ezért azt kérdezte: 

Mi lesz akkor, ha Péter, Jakab és János belefáradnak?  

Mi lesz, ha az utánuk következő nemzedék elfelejti továbbadni a jó hírt? 

 És mi lesz, 

  ha majd a 21. században az emberek túl elfoglaltak lesznek ahhoz,  

  hogy rólad beszéljenek másoknak?  

Más tervet nem készítettél? 

- Nem, más tervem nincs, Gábriel - válaszolta Jézus 

 - én bízom bennük. 

 

Hát igen, 

  Jézusnak ez volt az egyetlen terve a világ megmentésére,  

  megszabadítására,  

  üdvözítésére:  

megkérte tanítványait, 

  hogy menjenek az emberek közé,  

  és bármerre járnak,  

  bárkivel is találkoznak,  

 ott és annak beszéljenek az örömhírről, 

   hogy Isten Fia, Jézus Krisztus megváltott a haláltól, 

   és üdvösséget készített mindnyájunknak. 

 

Jézusnak nem volt más terve.  

Ő eljött erre a világra,  

 önként feláldozta az életét, csak azért, 

 hogy nekem és neked életed lehessen, 

  örök életünk, üdvösségünk. 

Innentől kezdve csak annyi szükséges ahhoz, 

 hogy megkapjuk a mennyei állampolgárságot, 

  hogy higgyünk Benne. 



Pál apostoltól és Szilásztól azt kérdezi a filippi börtönőr, 

 hogy Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? 

Ők így válaszoltak:  

"Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!" 

Ez az ige szerepelt azon a több mint 1500  szórólapon, 

     amit a múlt héten a környezetünkben lévő panelházakban kihordtunk, 

 hírt adva többek között a mai zenés istentiszteletünkről is. 

 

 

És annak ellenére, 

 hogy ilyen egyszerűen,  

csupán hit által megszerezhető ez a kincs,  

      amitől e földi életben nem tudunk nagyon kincset nyerni, 

mégis az emberek többsége egyszerűen elsétál mellette. 

 

Délelőtt szó volt arról az istentiszteleten, 

 hogy az emberek földi kincsek után loholnak egy életen át, 

pedig Jézus azt mondta, 

 hogy Mit használ az embernek, ha az egész világot is megnyeri, a 

lelkében pedig kárt vall. 

A földi kincsek,  

 legyenek azok bármennyire csillogóak, modernek, divatosak, 

a halál után,  

a földi élet lezáródását követve minden értéküket elvesztik. 

A mennyben már nincsen forint vagy euró. 

Bármennyit is gyűjt össze földi életében pénzt az ember, 

 ezzel nem tud belépőt venni. 

Mindez értéktelen Isten számára. 

 

Arany azonban van a mennyben is. 

János azt írja a Jelenések könyvében a mennyei Jeruzsálemről, 

 hogy a város kristályhoz hasonló színaranyból épült. 

A város falainak alapjait pedig mindenféle drágakő díszíti.  

Az egész világmindenségben nincs szebb hely a mennynél. 

 

De földi kincsekkel nem lehet belépőt venni. 

 

Egyedül Jézus vére az, 

 amely a Golgotán kiontatott.  

Egyedül e drága vér az, 

 ami ma is tisztára mos egy-egy Istenhez térő bűnös embert. 

S csak ha ez megtörténik, 

 csak ha mi letesszük Jézus elé bűneink, 

  és Ő megtisztít vére által minket bűneinkből, 

s innentől kezdve újra és újra Hozzá jövünk, 

 hogy Ő tisztogasson, alakítson és formáljon, 

akkor történik meg a csoda, 

 hogy bűnös emberek megtisztultan beléphetünk az örök dicsősségbe. 

 

De ehhez előbb le kell tenni Előtte a bűneink. 

 

De mi a bűn? 

Az Isten iránti engedetlenség. 

 

Tudnunk kell azt, 

hogy a mennyben nincsen bűn. 

Mióta Isten kiűzte onnan Lucifert, 

 aki fellázadt Ellene, 

  Isten nem tűr meg bűnt a mennyben. 

 

Láthatjuk a földön, 

 hogy hová vezet az Isten törvényeinek folyamatos megszegése, 

  az, hogy a bűn uralkodik sok-sok emberben, népben. 

S ezért Isten csak annak ad belépést a mennybe, 

 aki kész megválni a bűntől,  

 az Isten iránti engedetlenségtől. 



  az ördög uralmától. 

Csak az kap belépést a mennybe, 

aki megtér Hozzá az ördög uralma, a bűn uralma alól 

 Isten uralma alá. 

 

De aki ezt megteszi, 

az ingyen kapja a belépőt  

a világmindenség legcsodálatosabb helyére. 

 

Ezért jött el Jézus a földre. 

Ezért mondta el a tanítványainak, 

 hogy mindezt aják tovább. 

 

És neki valóban csak ez az egy terve volt, 

 hogy az emberek megismerjék a jó hírt, 

  hogy ilyen egyszerű belépni a menny kapuján. 

 

Ma, 2017-ben mi is, 

 mint Jézus 21. századi tanítványai a jézusi parancsot teljesítjük, 

  amikor továbbadjuk a jó hírt: 

   Még van belépő a mennybe. 

   Még van hely, még nem telt be a menny.  

   Még mindig ingyenes. 

 

Mit kell tenned, hogy Te is kapj belépőt? 

Higgy Jézusban és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. 

Így legyen. Ámen. 

    

 

 

 

 

  


