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Az élet szeretete  
Isten szeretetével  

kezdődik

Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes 
szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

Máté 22:37 (Károli fordítás)





1 .  FEJEZET

Istennek van egy csodálatos 
terve számodra

Sose félj attól, hogy az ismeretlen jövőt az ismert Istenre bízd!
Corrie ten Boom

Természetünktől fogva szeretünk tervezni. Ez egyszerűen része emberi 
mivoltunknak – tudni akarjuk mi a terv. Milyen irányba kellene halad-
nom az életemmel? Hogyan fognak alakulni a dolgok? Vagy lehetnek ki-
sebb dolgok, mint például: Mit csináljak ma vacsorára? vagy, Mit vegyek 
fel a céges karácsonyi bulira? Legyenek nagy tervek, vagy kicsik, hosszú 
távra, vagy a mai napra – valamilyen szinten mindannyian tervezge-
tünk.

Nos, vannak, akik sokkal komolyabban veszik ezt másoknál. Példá-
ul ott vannak azok az emberek, akik az életük következő tíz évét már 
részletesen kidolgozták. Pontosan tudják, milyen életpályát választa-
nak, milyen típusú házat szeretnének építeni, és hány gyermekük lesz. 
Jól működnek a megtakarítási terveik, és a kapcsolataikban is minden 
tervszerűen halad. Semmit nem bíznak a véletlenre. Végtére is, nekik 
terveik vannak!

Aztán ott vannak azok, akik egy kicsit rugalmasabbak. Persze, ter-
vezgetnek, de egy-két hét, vagy legfeljebb egy év távlatában gondol-
kodnak. Ezeknek az embereknek is ugyanúgy megvannak a reményeik 
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és álmaik, mint a többieknek, de nem kötik olyan szoros menetrend-
hez. Sokkal lazábbak. A költségvetési keretük csupán irányt mutat, a 
karrierjük majd kialakul magától, és a terveiknek simán adhatnánk azt 
a címet: „Várjunk, és meglátjuk mi lesz”.

Akár hosszú távú, akár rövid távú tervező vagy, hadd figyelmeztes-
selek: a terved nem tökéletes! Mindegy mennyit dolgoztál rajta, meny-
nyire üzembiztosnak tűnik, a te terved csak bizonyos mértékű boldog-
ságot hozhat.

Tudod, az a baj azzal, hogy saját terveket gyártunk, hogy mindany-
nyiunknak szembesülnünk kell az emberi korlátainkkal. Azt sem tud-
juk, hogy a jövő héten mi fog történni velünk, nemhogy egy év múlva! 
Nem tudjuk, milyen kihívások vagy lehetőségek jönnek majd szembe. 
Nem tudjuk, milyen döntéseket fognak hozni az emberek körülöt-
tünk, és nem tudjuk, hogyan fog változni a világ a következő években.

Annyi tényező módosíthatja a terveinket! Őszintén, még azt sem 
tudjuk, két év múlva is ugyanazt a dolgot akarjuk-e majd! Meggon-
doltad magadat korábban is, ki tudja, hogy nem teszed-e meg újra? 
Szakmai célkitűzéseid is megváltozhatnak, lehet, hogy olyan felelősség 
szakad rád, amire nem számítottál, változhatnak a pénzügyi kötele-
zettségeid... a változás az élet része.

Ne érts félre, nem azt mondom, hogy rossz, ha van egy terved! 
Igazából nagyon is okos dolog, ha van egy költségvetési kereted, egy 
határidőnaplód, és valami elképzelésed, hogy merre tartasz a jövőben. 
Sokszor hallottam már: „Tervezz jó előre. Még nem is esett az eső, mi-
kor Noé már elkezdte építeni a bárkát”. Tehát a tervezés önmagában 
nem rossz dolog. De szeretném, ha rájönnél valamire...

Csak akkor kezdheted el szeretni az életedet, ha alárendeled a terveidet 
Istennek.

A legtöbb, amit a terveiddel elérhetsz az, hogy elviselhető lesz az 
élet, de ha  életed minden egyes napját élvezni akarod, akkor Isten 
neked szánt tervében kell élned. Lehet, jó a saját terved, Isten terve 
azonban kiváló! A saját terved hozhat némi örömet, Isten terve azon-
ban túláradó örömöt hoz. A saját terved segíthet kifizetni a számlákat, 
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de csak Isten terve hordoz igazi és tartós 
sikert magában.

Ha készen állsz arra, hogy az élet túl-
élése helyett elkezdd élvezni az életedet, 
az első dolog, amit fel kell ismerned:

Isten terve jobb, mint a tiéd!
Az egyik legbátorítóbb dolog a keresztény életben az a tudat, hogy Is-
ten már az elejétől fogva látja mindennek a végét, és bármin megyünk 
is keresztül, Neki nem okozunk meglepetést. Nem tördeli a kezét és 
nem aggódik azon, hogyan segítsen át minket a napjainkon. Ő min-
dentudó és mindenható, és van egy kész terve a jövőnkre.

Akármikor kísért az aggodalom, vagy nyugtalanság, és azon gon-
dolkodsz, Vajon rendbejönnek  a dolgok? Hogyan kerülök ki ebből a hely-
zetből? Hol van Isten, amikor szükségem lenne Rá? (ezek mind olyan kér-
dések, amelyek megfosztanak minket az örömünktől és attól, hogy 
élvezzük az életünket) Csak jusson eszedbe, mit mond Isten Igéje:

Tudjuk pedig [teljes bizonyossággal], hogy Isten [aki mély-
ségesen törődik velünk] mindent azoknak a javára fordít 
[tervszerűen], akik Istent szeretik.

Róma 8:28

Akármit kérünk, megkapjuk tőle, mert [figyelmesen és 
kitartóan] megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami 
kedves Őelőtte [folyamatosan az Ő ránk szabott tervét 
igyekszünk követni].

1 János 3:22

Ha így határoz a Seregek Ura, ki hiúsíthatja meg? Ha ki-
nyújtja kezét, ki fordíthatja vissza? 

Ézsaiás 14:27 (Új fordítás)

Csak akkor kezdheted el 
szeretni az életed,  
ha alárendeled a terveidet 
Istennek. 
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Micsoda bátorítás! Istennek nem csak terve van az életedre, de azt 
senki sem „hiúsíthatja meg”! Ha egyszerűen csak bízunk Benne, és 
alárendeljük magunkat az Ő tervének, akkor nincs az az ellenség, vagy 
akadály, ami meggátolhatja, hogy Isten céljai megvalósuljanak.

Sose felejtsd el: a helyzettől vagy látszattól függetlenül Istennek van 
egy terve az életedre, és Ő folyamatosan hűségesen lépteti életbe ezt a 
tervet! Ha felismered, hogy Istennél van az irányítás, megszabadulsz 
minden nyomástól. Nem kell aggódnod vagy izgulnod, és azon gon-
dolkodnod: Hogyan fogom megoldani ezt a helyzetet? Egyszerűen meg-

nyugodhatsz a tudatban, hogy Isten már 
az egészet eltervezte. Azt kell tennünk, 
amit Isten kér tőlünk, utána bízhatunk 
Benne, hogy megteszi azt, amit mi nem 
tudunk. Meg tudjuk élni a Szent Szellem 
vezetésében rejlő nagyszerű kalandot, és 

bízhatunk Benne, hogy Ő fog vezetni minket napról napra, az Atya 
nekünk szánt tökéletes tervében.

Nemrégiben mesélte egy barátom, hogyan lepte meg két gyermekét. 
Mivel a gyerekek tudták, hogy együtt töltik a délutánt, megkérdezték, 
hogy nem mehetnének-e a parkba, és aztán talán fagyizhatnának egyet 
– ez volt az ő tervük. De nem is sejtették, hogy a barátomnak is voltak 
tervei!

Elvitte őket a parkba, és fagyizni is... de ez csak a kezdet volt. Azt 
mondta nekem: „Joyce, ilyet nem sűrűn csinálunk, de a feleségem-
mel szerettük volna aznap kicsit kényeztetni őket.” Úgyhogy a fagyizás 
után moziba mentek, aztán a gyerekek kedvenc éttermében vacsoráz-
tak, és az est zárásaként elmentek a helyi plázába is. (Hűha! Bárcsak 
én is mehettem volna!)

A lényeg egyszerű: a gyerekeknek volt egy terve, de a szülőknek 
is volt, és az övék sokkal jobb volt, mint amiről a gyerekek álmodni 
mertek volna. A barátom és a felesége már régóta tervezték azt a napot. 
Mindent az irányításuk alatt tartottak. Tudták, mennyibe fog kerülni, 
hogyan jussanak el az úticélhoz, milyen film tetszene a gyerekeknek, 

Ha felismered, hogy  
Istennél van az irányítás, 
megszabadulsz  
minden nyomástól. 
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és hogyan tudják ezt az egészet megvalósítani. És tudták azt is, hogy a 
gyerekek mennyire élveznék!

Isten pont így van veled! Már régóta tervezi az életedet. Semmit 
nem bízott a véletlenre, és nem vagy egyedül! Isten gondosan dolgozik 
a tervén. Tudja, hova vigyen, és tudja, mi erre a legmegfelelőbb idő-
pont. Tudja, mire van szükséged a sikerhez. És tudod mit? Még azt is 
tudja, mennyire fogod élvezni!

A kulcs számunkra az, hogy megtanuljunk együttműködni Isten 
tervével. Ahelyett, hogy makacsul ragaszkodnánk a saját terveinkhez, 
az lenne a bölcs részünkről, ha megismernénk Isten tervét és aztán 
engedelmeskednénk, hogy vezethessen minket. Pontosan erre szólít 
fel minket az Efézus 2:10. Pál apostol azt írja, hogy „járjunk” Isten ter-
vében, „élve azt a jó életet, amelyet Isten előre elkészített számunkra”. 
És ez a „jó élet” vezet a következő dologhoz, amit jó, ha nem felejtünk 
el...

Több, mint képzelnéd
Sokszor, ha az emberek azt hallják, hogy Istennek van egy terve az éle-
tükkel kapcsolatban, elbizonytalanodnak. Azt gondolják, hogy Isten 
valami nehéz, esetleg olyan áldozattal járó dolgot fog kérni tőlük, ami 
nem fog nekik tetszeni. Sokan azért döntenek úgy, hogy inkább nem 
hisznek Istenben, mert egy szigorú munkafelügyelőként képzelik el; 
azt gondolják, nem fognak többé szórakozni, az életük egyhangú és 
unalmas lesz. Ez nem is állhatna távolabb az igazságtól! Istennel élni 
óriási kaland!

Isten terve számodra nem valamiféle szellemi kényszermunka. Is-
tennek nem kenyere az erőltetés. Nem fog arra kényszeríteni, hogy 
menj valahová, vagy tegyél meg valamit, anélkül hogy előbb ne ültetné 
el a vágyat a szívedbe. Isten olyan helyet szán neked – legyen az család, 
otthon, hivatás, elhívás – amit szeretsz, és élvezel. Persze, időről időre 
jönnek majd kihívások, de tudni fogod, hogy álmaid életét éled.

Legelőször is, Isten elkészítette a szellemi beteljesülésed felé vezető 
utat. Az a terve számodra, hogy megváltson minden bűntől és szé-
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gyentől, helyreállítsa a kapcsolatát veled, és békesség legyen a lelked-
ben. Ez az életed alapja. De Isten terve túlmutat a belső életeden. Az 
az igazság, hogy Isten azt szeretné, ha az életed minden egyes napját 
élveznéd. Ezért mondta Jézus a János 10:10-ben: „Én azért jöttem, 
hogy életük legyen [amit élveznek], és bőségben éljenek [teljes életük, 
túlcsorduló]”.

Jézusnak ezek a szavai annyira bátorítóak és fontosak! Az, hogy 
meg kell tanulnod szeretni az életedet, egy bibliai alapelv! Nincs is 
annál igeibb, mint ha tudod, hogy Isten terve az életedre sokkal jobb 
a tiédnél!

Az Efézus 3:20 ezt így fogalmazza meg:

Aki pedig [képes a célját véghez vinni és] mindent megte-
het sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gon-
doljuk [a legnagyszerűbb imáinkat, reményeinket vagy ál-
mainkat is sokkal meghaladják], a bennünk munkálkodó 
erő szerint...

Az 1Korinthus 2:9 pedig azt mondja:

Hanem, amint meg van írva [az Igében]: Amiket szem nem 
látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, 
azokat készítette Isten az őt szeretőknek [akik szeretve 
tisztelik, akik engedelmeskednek Neki, és akik hálásan 
felismerik a Tőle kapott adományokat].

Ezek azok az ígéretek, amelyek köré építheted az életedet. Amikor 
alárendeled a saját terveidet Istennek, Ő olyan dolgokat tehet, ame-

lyek a „legnagyszerűbb imáinkat, remé-
nyeinket vagy álmainkat is sokkal meg-
haladják”. Mint ahogyan mi is szeretjük 
meglepni a gyermekeinket, Isten is szeret 

meglepni bennünket, olyan dolgokkal, amelyek a legmerészebb vá-

Az, hogy meg kell  
tanulnod szeretni az életedet, 
egy bibliai alapelv!
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gyainkat is túlszárnyalják, és az ebbe vetett hited az egyik fő kelléke 
annak, hogy olyan életet élj, amit szeretsz. Bátorítalak, számíts arra, 
hogy Isten jósága le fog nyűgözni!

Dávid életén gondolkodom. Amikor először olvasunk Dávidról az 
1Sámuel 16-ban, még csak egy pásztorfiú. Kinn van a mezőn, őrzi az 
apja juhait. Vajon milyen tervei lehettek a saját életére? Talán arról ál-
modozott, hogy egy nap átveszi a család 
birka-bizniszét, vagy  esetleg azon gon-
dolkodott, hogy majd valamikor csatla-
kozik a sereghez, mint a bátyjai. A csa-
ládbeli korlátai (Dávid volt a hét fiú közül a legfiatalabb) és a helyzete 
miatt (egy egyszerű pásztor volt), valószínűleg nagyon szerény tervei 
voltak az életére.

De Istennek olyan tervei voltak, amelyek messze meghaladták Dá-
vid minden képzeletét.

Valószínűleg jól ismered a történetet. Isten ösztönzésére eljött Sá-
muel próféta, és felkente Dávidot Izráel következő királyának. Ezt kö-
vetően Dávid elment, legyőzte Góliátot, a hadsereg élére állt, zenét 
játszott Saul királynak, legjobb barátja lett a hercegnek, Jonatánnak, 
és végül maga is király lett. Micsoda élet! Biztos vagyok benne, hogy 
Dávid az elsők között kiáltaná, hogy Isten tervei sokkal jobbak annál, 
mint amit valaha el tudtam volna képzelni!

És nem Dávid az egyetlen példa. József a börtönből a palotába ke-
rült (1Mózes 37-41). Gedeon egy barlangban bujkált, de Isten felhasz-
nálta, hogy egy egész nemzet vezére legyen (Bírák 6-8). Eszter egy 
elrabolt lányból lett királyné (Eszter 2). Péter halász volt, akit Isten a 
korai gyülekezet oszlopává formált. Ezek a férfiak és nők mindannyian 
átélték, ahogy az életük teljesen más irányt vett, mint ahogy ők elter-
vezték... de Istennek sokkal jobb tervei voltak számukra.

Amikor ezt olvasod, szeretném, ha tudnád, hogy ugyanez az elv 
igaz rád is! Lehet, hogy nagyon jó terveid vannak az életedre, de Is-
ten tervei jobbak! Talán átnézi a terveidet, és kibővíti, vagy az is le-
het, hogy teljesen más terve van a számodra, de abban mindig biztos 

Bátorítalak, számíts  
arra, hogy Isten jósága  
le fog nyűgözni!
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lehetsz, hogy a te érdekedet tartja szem előtt! Az Ő terve soha nem 
lesz terhes. Mindig valami olyasmi lesz, ami betölti azokat a vágyakat, 
amelyeket Ő adott a szívedbe. És biztosan valami sokkal nagyszerűbb, 
mint amit magadtól valaha el tudtál volna képzelni.

De mi van, ha úgy látom, nem történik semmi?
A békességgel teljes élet olyan élet, amit tényleg szeretni lehet. Ha bé-
kességed van, amikor a gazdaság romlik, ha békességed van, amikor a 
munkahelyen nő a nyomás, ha békességed van, amikor a gyermekeid 
vagy unokáid megőrjítenek... – akkor az életed sokkal inkább élvezet, 
mint munka.

Hiszem, a békés élet kulcsa az, hogy már azelőtt bízol Isten tervé-
ben, mielőtt látnád az eredményeket.

Tudod, Isten terve az életedre nem egyik napról a másikra bontako-
zik ki – ez egy folyamat. A megfelelő időben erősíti a hitedet, gyógyít-
ja a lelkedet, felfrissíti a szellemedet. Nem mindig látod (vagy érted) 
majd, mit is cselekszik pontosan Isten, de abban mindig biztos lehetsz, 
hogy munkálkodik. Ezért ígéri a Filippi 1:6, hogy Isten „aki elkezdte 
bennetek a jó munkát [folytatni fogja és], tökéletesen be is fogja fejezni 
a Krisztus Jézus napjáig [az Ő visszajövetelének idejéig]”. Csak mert 
még nem látod, mit cselekszik Isten, nem jelenti, hogy nem valami 
nagyszerű dolgon munkálkodik!

John Flavel egyszer azt mondta: „Isten gondviselése olyan, mint a 
héber írás, csak visszafelé lehet kiolvas-
ni.” Nagyon tetszik ez az idézet. Vannak 
olyan dolgok az életünkben, amiket csak 
akkor értünk meg, mikor visszatekin-
tünk rájuk. A próba közepén gyakran 
túl nagy a zsongás ahhoz, hogy teljesen 

megértsd, mi lehet Isten terve, de amikor túljutsz rajta, visszanézhetsz 
és megértheted mit végzett Isten benned és érted mindezen keresztül.

Úgyhogy hadd tegyem fel a kérdést: Min mész ma keresztül, ami 
miatt aggódsz, nyugtalankodsz, vagy félsz? Van olyan akadály vagy ne-

Hiszem, a békés élet kulcsa  
az, hogy már azelőtt bízol 
Isten tervében, mielőtt látnád 
az eredményeket.
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hézség, ami megfoszt az örömödtől, és ami miatt rettegsz a napodtól, 
ahelyett hogy élveznéd az életedet?

Nos, akármi is jutott eszedbe, bátorítalak, hogy vesd ezt a gondodat 
Jézus lábaihoz. Ahelyett, hogy a gondjaidra koncentrálnál, őrizd meg 
a békességedet, és tudd, hogy Nála van a megoldás. Bár még nem lá-
tod, de Isten a javadra dolgozik, és ha bízol Benne, el fog jönni az idő, 
amikor visszatekintve erre a helyzetre, rájössz, mi mindent tett Isten 
azért, hogy átvigyen rajta.

Elkezdheted szeretni az életed, ha rájössz, nem a tiéd (1Korinthus 
6:19,20). Istené az irányítás; Neki nagyszerű terve van. Ezért aztán 
lehet lelkesedni!

Ne feledd...
• Csak akkor tudod elkezdeni szeretni az életed, ha alárendeled a 

terveidet Istennek.
• Istennek nem csak hogy van egy terve az életedre, de azt senki 

sem „hiúsíthatja meg”.
• Amikor alárendeled a terveidet Istennek, Ő olyan dolgokat tud 

tenni, amelyek a „legnagyszerűbb imáinkat, reményeinket vagy 
álmainkat is sokkalta meghaladják” (Efézus 3:20).

• Ha úgy döntesz, inkább Isten tervében bízol és nem a sajátodra 
támaszkodsz, annak a békesség természetes velejárója.


