Kedves Olvasó!
A Biblia kijelenti, hogy "betelt az idõ". Isten rendelt egy idõt és egy személyt, akin keresztül az elveszett világot
megváltotta. Ez a személy Jézus Krisztus. Jézus Krisztus a mennybõl jött a földre, és elhozta magával az
Isten Országát. Jézus Krisztus az, akinek hatalma van arra, hogy elvégezze az életedben Isten tervét:
"Jõjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is." (Máté 6:10)
Ez a mennyei terv és akarat az örök életet, a szabadságot, testi és lelki gyógyulást, helyreállást, áldott életet és
sok más ígéretet foglal magában.
"Bétölt az idõ, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban." Márk ev. 1:15
Jézus azt parancsolta az embereknek, hogy térjenek meg, és higyjenek benne. Isten téged is felszólít - és ha erre
a felszólításra pozitív választ adsz, akkor készen állsz a megtérésre.
A kereszténnyé válás nem egyenlõ a vallásossággal. A kereszténnyé válás elsõ lépése a megtérés, amikor is egy
imában elfordulsz a régi életedtõl, hogy kezdhess egy Istennek kedves életet. Ebben segítségedre lesz Jézus.
"Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Õt a halálból,
üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre." Római levél 10:9-10
Isten Jézus Krisztust adta, hogy az Õ a kereszthalála által megnyissa számunkra a bûnbocsánatot,
az örök élet lehetõségét.
"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Õ egyszülött Fiát adta, ha valaki hisz Õbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen." János Evangélium 3:16
"És nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név,
mely által kellene nékünk megtartatnunk - mint a Názáreti Jézus Krisztus." Apostolok Cselekedetei 4:12
Ha egyet értesz azzal, hogy szükséged van arra, hogy Isten megbocsássa a bûneidet,
akkor el kell mondanod egy "megtérõ imát". A megtérés nem csupán érzés, hanem inkább akarati döntés.
„Mennyei Atyám! Jézus Krisztus nevében jövök hozzád. Az életem tele van bûnökkel és tudom, hogy ezek
a pokolba taszítanának engem. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a kereszten azért halt meg, hogy nekem
örök életem lehessen, hogy megszabaduljak! Kérlek téged, bocsásd meg az én bûneimet. Az életem hátralevõ
idejében Téged akarlak követni. Elszántam magam arra, hogy Jézus Krisztus tanítványa legyek.
Jézus Krisztus befogadlak a szívembe, légy Úr az életem minden területén.
Köszönöm neked, hogy meghallgattál,
Ámen.”
"Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden." 2. Korinthusi levél. 5:17
"Teremjetek hát megtéréshez illõ gyümölcsöket." Máté 3,8.
Most, hogy elmondtad ezt az imát Istennek, Isten gyermeke lettél, Isten királyságának a tagja. Õ elfogad téged.
A további épülésedhez mindenképpen szükséged lesz arra, hogy az Úrral szoros kapcsolatban legyél.
Ennek a két fõ módja az, hogy mindennap imádkozol és olvasod a Bibliát. De ahhoz, hogy ezekben növekedni tudjál,
feltétlenül szükséged van arra, hogy találj egy keresztény gyülekezetet. Ne keresd az élõ Istent halott templomokban!
Olyan gyülekezetet keress, ahol a Bibliát tanítják, Isten valóságos módon jelen van, és az emberek szent életet élnek.
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