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Az Élet hajnala 
Ferenc Bor

Nincs annál nagyobb áldás, mint az új élet adásának 
a képessége, mert ez az egyetlen lehetőségünk a saját 
húsunkból-vérünkből egy új életet világra hozni. 

A Biblia tanítása szerint az embert Isten a saját 
képmására alkotta. Az ember földi élete azzal a pillanattal 
kezdődik, amikor napvilágot lát, de az élet valójában 
9 hónappal korábban kezdődik. Az új élet keletkezése 
egyrészt fizikai, másrészt szel lemi síkon megy végbe. 

Isten gondoskodása felfedezhető a teremtésben, 
mert minden élőlénynek valamilyen formában van 
magja, amiben benne van a képesség, hogy a saját fajtája 
szerint megsokszorozza önmagát. Amikor egy csecsemő 
megszületik, az Istentől van, de embereken keresztül, 
egy fizikai törvény működtetése által. 

Az ember hármas felépítésű lény: az ember szellem, 
van lelke és testben él. Az ember a szellemét Istentől 
kapja: az Úr „az ember kebelébe szellemet alkotott”. 
(Zak. 12,1) Isten a fogantatás pillanatában helyezi 
az zigótába az életadó szellemet. (Jób 33,4) A legfőbb 
bizonyíték erre a Jakab 2,26 verse: „a test halott 
[élettelen] szellem nélkül”. Az orvostudomány is állítja, 
hogy a magzat élő lény! Ez csak úgy lehetséges, hogy 
a fogantatás pillanatában az Istentől érkező szellem 
egyesül az embrióval.

Az ember szellemét és testét a lélek kapcsolja egységbe. 
A halál pillanatában az ember szelleme és lelke kiköltözik 
a testből, amelyben lakott, a teste pedig újra visszakerül 
a földi elemek közé. (Luk. 16,19–31) A szellemünket 
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Istentől kaptuk és az Hozzá is tér vissza, ha rendelkezik 
a mennyei útlevéllel, azaz befogadta Jézust. 

A gyermekkor az élet hajnala, ami egy átmeneti 
állapot a felnőtté válás felé. Hatalmas felelősséget ró a 
szülőkre az, hogy a születés pillanatától Isten ajándékaként 
bánnak-e a gyermekükkel. (Kol. 3,20–21) Bizonyított, 
hogy azok a gyerekek, akik tizenéves korukban Jézus 
befogadásával elnyerik az örök életet, kevésbé züllenek el, 
ritkábban lesznek bűnözők. Sokkal könnyebb terelgetni az 
újjászületett gyermekeket, mert ők sokkalta fogékonyabbak 
Isten Igéjére. 

Ahogy a gyerekek növekednek, eljutnak a jó és a rossz 
megkülönböztetésének a képességére, és akkor válik 
szükségessé, hogy a szellemükben újjászülessenek. Az 
üdvösség biztosítja az újjászületést és az igaz kapcsolatot 
Istennel, Jézus szent vérének tisztító ereje által.

Ahogy szüleinknek köszönhetően megszületünk 
testben, ugyanúgy a szellemünknek is meg kell születnie 
Isten Szellemétől. Az Ő kifejezett akarata az, hogy minden 
ember üdvözüljön! (1Tim. 2,4) Jézus nyomatékot helyez 
a szellemi újjászületés fontosságára, amikor azt mondja: 
„Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem 
születik, nem láthatja az Isten országát. Ne csodáld, hogy 
azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.” 
(Ján. 3,3. 7.)

Nem kell sok évet megélned ahhoz, hogy felfedezz 
a szíved mélyén egy bizonyos ürességet, amit ennek a 
világnak a dolgai soha nem lesznek képesek megelégíteni. 
Ez a bizonyos űr egyedül az Úr számára van fenntartva, 
hogy benned lakjon.

Isten mindenki számára felkínálja az üdvösség lehe-
tőségét. Minden ember szabad akaratot kapott, hogy 
átváltson a mennybe vezető ösvényre, vagy a pokolba 
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vezető úton maradjon. A választás és az azzal járó felelősség 
az emberé. Isten senkit sem kényszerít arra, hogy befogadja 
a Fiát a szívébe, de az örök élet csak azokat illeti meg, 
akik még a földi életükben Jézus mellett döntenek. Jézus 
irántad való végtelen szeretetét az mutatja meg, hogy 
Ő helyetted és érted felvállalta a kereszthalált, hogy te 
megváltást nyerj, és általa szabad lehess. 

Mivel a gyermekkeresztség (vízkeresztség) csupán 
egy ideig nyújt oltalmat, ezért elkerülhetetlen Jézus 
befogadásával üdvösséget nyerni. Ha egyetértesz a 
szívedben a következő bibliai gondolatokkal, akkor 
mondd ki hangosan: Hiszem, hogy Jézus Istennek 
Fia, Aki meghalt az én bűneimért és feltámadt a 
halálból az én megigazulásomért. Most átadom 
Neked az életemet és kijelentem: Jézus, Te vagy 
az életem Ura, Megváltója és Szabadítója! Az imám 
által újjászülettem Krisztusban. Az Ő szent vére 
megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, 
az örök életemet! Ámen. (Róm. 10,9–10)

Ha hittel mondtad el a fenti imádságot, akkor biztos 
lehetsz abban, hogy Jézus beköltözött a szívedbe. Örök 
életet, megváltást nyertél, üdvözültél a mennyei Atya 
kegyelméből, hit által, és majd a mennybe fogsz jutni. Jézus 
új életformát kínál, tanításai által új életet, új reményt, 
új életcélt kapsz. Ő gondoskodni akar rólad, és az életed 
része szeretne lenni, hogy teljes életet élhess.
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