
AZ ÉLETED AJÁNDÉK 

„Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem… Íme, itt vagyok, hogy cselekedjem a te 

akaratodat.” (Zsidókhoz írt levél 10,5–9) 

 Tudtad, hogy hatalmas ajándék birtokosa vagy? Sőt, többszörösen megajándékozott! Sokan ezt nem veszik 

észre, és úgy élnek, hogy nem veszik birtokba a sok ajándékot, ami pedig az övék. Roskadásig terített asztal 

mellett éheznek, a világ összes kincsét tartalmazó kamra ajtaját nem nyitják meg, és szegényen élnek, pedig 

gazdagok lehetnének. De ez ne történjen meg veled! A legelső ajándék, amit kaptál – az életed. Még nem 

voltál, amikor Isten elhatározta, hogy megteremt téged. Már a világ megalapítása óta számon tart. Hogy 

miért? Mert „örökkévaló szeretettel szerettelek téged” – mondja Jézus (Jeremiás 31,3). Hallod ezt? Olvasod? 

Érted? „Örökkévaló szeretettel” szeret az Atya és a Fiú. Ragadd meg ezt a kincset! Vedd birtokodba, és soha 

ne feledd, hogy Isten szeret téged! Nem számít, hogy jónak vagy rossznak látod magad, az Ő szeretete nem 

változik irántad, mint ahogy egy igazi szülőnek sem függ a gyermeke iránti szeretete attól, hogyan 

viselkedik. Amikor még nem voltál, szeretett, most is, amikor élsz, szeret, és amikor már nem leszel, akkor 

is szeretni fog. Isten irántad való szeretete örök, változatlan, soha el nem múló. Az a legnagyobb vágya, 

hogy az egész örökkévalóságban adhassa neked szeretete ajándékát. Ezért akar téged oda eljuttatni. De ez a 

te döntésedtől függ. Soha ne feledd: a legnagyobb ajándék Isten szeretete irántad! 

Amikor pedig eljött az ideje, hogy megalkosson, az Élet könyvében a neked szentelt oldalakra lapozott. 

Titokzatos formálás zajlott keze által, „markaiba metszett” téged (Ésaiás könyve 49,16). Miközben lényedet 

megalkotta, sejtjeidet összevezérelte, emlékezett azokra az oldalakra. Ünnepélyesen fellapozta, és 

kijelentette: „Gyermekem születik, akit a világ megalapítása óta számon tartok és szeretek.” És te az ÉLET 

birtokosa lettél! Megajándékozott! 

Jézussal együtt mondd te is, amit Ő mondott a világba jövetelekor: „Testet alkottál nekem… Ekkor ezt 

mondta: Ímé, itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat.” (Zsidókhoz írt levél 10,5–9) 

Az értékes óra 

Az iskola igazgatója az egyik szünetben összehívta a gyerekeket az udvarra, majd azt mondta nekik, hogy 

szeretne egy próbát tenni közöttük. Elővett a zsebéből egy ritka kincsnek számító, gyönyörű órát. Majd ezt 

mondta: 

– Aki elveszi, azé lesz! 

A gyerekek hitetlenkedtek. Azt mondták, hogy biztosan valami csapdát akar állítani nekik. Valami csalás 

van az egészben. Így tanakodtak, és nem nyúlt senki az óráért. Aztán egyszer csak az egyik fiú odalépett, és 

azt mondta az igazgatónak: 

– Én kérem az órát! 

S mindenki legnagyobb meglepetésére az igazgató szó nélkül, örömmel odaadta a fiúnak az órát. Megölelte, 

megsimogatta a fejét. A többi gyerek felháborodott: 

– Ez igazságtalanság! – kiabálták.  

De már késő volt. Bárki elvehette volna azt az órát, de csak annak lehetett a tulajdona, aki nyújtotta érte a 

kezét és bátran kérte. Jézus ezt üzeni neked: „Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek 

és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” (Máté 

evangéliuma 7,7–8) 

  

„Az, aki a világra hozott téged a megkérdezésed nélkül, nem fog üdvözíteni téged a beleegyezésed nélkül.” 
(Aurelius Augustinus) 

 


