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1. MIKÉNT A CSILLAGOK… 

Mindenki keresi helyét a világban, kutatja az élete értelmét, célját. 
És a legtöbben talán a fényre, csillogásra vágynak… Nagyon sokan 
álmodoznak mesés karrierről, sztárok akarnak lenni, gazdagok, 
híresek, szépek… anyagi források híján azonban mindez legtöbb-
ször csak álom marad. S ha mégis megvan a vonzó külső, a vagyon, 
a hírnév, a luxuskörülmények, akkor a halál után mi marad belőle? 
Világos, hogy meztelenül és üres kézzel jöttünk, és ugyancsak üres 
kézzel kell elmennünk is… Akkor mi az, aminek igazán értelme 
van? Van egyáltalán valami, ami mégis képes maradandó nyomot 
hagyni bennünk, és nem kopik meg, mint egy idő után a fiatalság, a 
barnaság, az egészség; de legfőképpen, mit hagyhatunk magunk 
után? Van esetleg a józan ésszel ellenkező, reményteljes jövőkép? 

Találunk olyan sorokat a Bibliában, amelyek a “sztárság”, a 
csillaglét egy merőben új dimenzióját, egy másik oldalát vetítik 
elénk: 

 Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik 
sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké.  
(Dán 12:3) 

 legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtelen gyerme-
kei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között 
fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédét tartva eléjük. 
(Fil 2:15-16) 

Ez a két, egymástól időben és térben távol eső mondat valójában 
összetartozik. Mutatkozik tehát egy olyan lehetőség, amely 
örökkévalóságba nyúló, fénylő valóságot ígér. Csak meg kell találni 
a forrását: ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Ezt mondja 
magáról: Én vagyok: … ama fényes és hajnali csillag. (Jel 22:16) Aki 
megismeri Őt, és élete szerelmévé, iránytűjévé választja, mint a 
vándor az Esthajnalcsillagot, az előbb-utóbb, önkéntelenül, maga 
is világítani fog. Az a benne élő Krisztus által szeretet- és 
igazságteljes életre vezeti a körülötte élőket, de legalábbis olyan 
lesz, mint nyári éjben a szentjánosbogár. Ott rejlik benne a fény, 
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amely oszlatja a sötétséget, feltárja a különbséget jó és legjobb 
között.  

Az élet beszéde ugyanaz, mint a kibocsátott fény: Jézus beszéde, 
amely élő és hatékony, megítél, bátorít és új életet szül. Az élet 
beszéde a szeretet megnyilatkozása, amely megelevenít és a 
feltámadás biztos ígéretét hordozza: 

 Bizony, bizony, mondom nektek, aki az én beszédemet hallja és 
hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy 
kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. (Ján 5:24) 

 A beszédek, amelyeket szólok nektek, szellem és élet. (Ján 6:63) 
 Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én 

Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk és annál lakozunk.  
(Ján 14:23) 

 Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Isten minden igéjével. 
(Luk 4:4) 

 A Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden 
bölcsességben; tanítva és intve egymást zsoltárokkal, dicséretek-
kel, lelki énekekkel, hálával zengve szívetekben az Úrnak.  
(Kol 3:16) 

Mit tegyünk tehát, ha szeretnénk Isten csillagai közé számláltatni? 
Hallgassuk, olvassuk, naponta „együk és igyuk” Isten szavait, 
amelyek fokozzák szívünkben a bizalmat, az erőt, a világosságot; 
ráadásul örömet és békességet nyújtanak. De ami még ennél is 
több, hogy a Biblia igéi szállást készítenek bennünk az Atyának és 
a Fiúnak. Ha telítődnek a gondolataink, az elménk Krisztus 
szavaival, azt egy idő után tovább is adjuk majd:  

 Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek 
hűségedről és szabadításodról. (Zsolt 40:11) Ez a legnagyobb 
ajándék, amit ember adhat embernek: a remény és az igazság 
szavait. 

 Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a 
gyertyatartóba tegyék és ragyogjon mindazoknak, akik a házban 
vannak. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, 
hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat. (Mt 5:15-16) 
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Ha van értelmes és emberhez méltó cél, akkor ez: csillagként 
világítani Krisztus fényével a világban, ahogyan már olyan sok 
„névtelen senki” tette, akik nem lettek milliomosok, győztes 
tábornokok, híres színészek, nem nyertek el kitüntetéseket, 
esetleg az emberiség ellenségeinek kiáltották ki őket, de mégis 
„mások” lettek, és részük lesz a legnagyobb ajándékban, amit csak 
ember kaphat valaha. Nekik szól Jézus áldott ígérete: És adom 
annak a hajnalcsillagot. (Jel 22:28) 

2. VAN REMÉNY 

Nagyon sokan vannak, akik a kilátástalan helyzetek, megoldhatat-
lannak látszó problémák szorításában eldobják az életüket, nem 
látva más kiutat. Akár a szégyen, akár az önvád, akár a tehetetlen-
ség az oka, de lemondanak a folytatásról. Ez a döntés azonban egy 
hazugság elfogadásának eredménye. SOHA ne gondold, hogy nincs 
remény! Mindig van megoldás: ott, ahol az ember szeme, elméje 
nem tud bizakodásra okot adó jövőképet észrevenni vagy 
megrajzolni, ott Istennek ezer útja és módja van a dolgok, 
helyzetek rendbetételére. Mi, emberek – bocsánat, de – csak, 
úgymond, békaperspektívából látjuk az életet. Isten azonban, mint 
teremtő és fenntartó, végtelen szeretethatalommal rendelkező 
Atya, jól látja, mit hozhat ki a legrosszabb szituációból, a legre-
ménytelenebb körülményből is. Egy diagnózis, egy baleset, egy 
szorult anyagi helyzet, egy megszégyenülés, szorongattatás – mind 
lehetőség számára, hogy rendbe tegye a kisiklott életet, és feltárja 
előttünk nemcsak szívünk titkait, sérüléseinket, bűneinket, de a 
sokkal magasabb rendű, örök valóságot is. Csak engedjük át neki 
önmagunkat, hajónk kormányrúdját, tegyük elé a gondjainkat, 
hulljunk a tenyerébe – ha bízunk egy szikrányit is, cselekedni fog, 
végtelen bőséggel, minden elgondolásunkat meghaladó módon! 
Csak bizalmunkra, felhatalmazásunkra vár – és máris örömmel 
cselekszik! Hiszen MINDIG van remény! 

Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, aki 
szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó remény-
séggel ajándékozott meg, vigasztalja meg szíveteket. (2Thess 2:16) 
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3.ÖRÖK SZÖVETSÉG 

És eljegyezlek téged magamnak örökre, 
és pedig igazsággal és ítélettel, 
kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. 
Bizony, hittel jegyezlek el magamnak, 
és megismered az Urat. 
(Hós 2:18) 

Ez az egyik legszebb részlet az Ószövetségben. Talán nemcsak 
azért, ahogyan és amit Isten üzent nekem általa egy konkrét 
helyzetben, hanem abszolút értelemben is. Meggyőződésem, hogy 
olyan, mint például Dávid zsoltárainak sorai, amelyek évezrede-
ken át életet és erőt adtak megfáradt és hitben meggyengült 
férfiak és nők nemzedékeinek a Föld számtalan pontján. 

Soha ne gondoljuk, hogy Isten olyan, mint az emberek. Hogy a mi 
gyakran áprilisi időjáráshoz hasonlító lelkiállapotunk szerint ítél 
meg vagy viszonyul hozzánk, vagy egyenesen ejt el és vet meg 
minket… Egyik önmagamban való mélységes csalódásom után, 
mérhetetlen kétségbeesés közepette kaptam Tőle ezt a személyes 
üzenetet. A lélegzetem is elállt tőle. Abbahagytam a bőgést. És 
elkezdtem gondolkodni rajta. Minden szó fontos és hangsúlyos. 
Egyiknek sem ismerjük a teljes tartalmát, de valami mégis 
megsejthető belőle ahhoz, hogy bízzunk és higgyünk: Ő igazán 
komolyan gondolta az emberiség megmentését. (Sőt, még az 
enyémet is.) 

Ezt az ígéretet Izrael királyságának egy Hóseás nevű prófétája írta 
le, elkeserítő állapotok közepette. Érdekes módon a neve azt 
jelenti, hogy “üdvösség, menekülés, megmentés, szabadság”! 
Vagyis az ő személyében Isten egy “élő levelet” küldött, hogy a nép 
emberi szavak által megértse és elfogadja Isten megmentő 
üzenetét. Ámós mellett Hóseás az utolsó próféták egyike volt, 
Jeroboám király uralkodása alatt szolgált, mielőtt az asszírok 
lerohanták és megsemmisítették az erkölcsileg széthullott kis 
országdarabot. Az úgynevezett “kis próféták” közé sorolják, de 
kizárólag könyve terjedelme okán. Az ugyanis mindössze tizen-
négy rövid fejezetből áll, ám annál súlyosabb tartalommal bír: 
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Isten siratóéneke Izrael hűtlensége felett. Mint a tudás és a 
bölcsesség forrása, a Teremtő pontosan látja, milyen tragikus 
következményekkel jár, ha az ember egyénileg vagy közösségileg 
nem a szeretettörvény mentén halad, kis és nagy dolgokban 
egyaránt. Hóseás küldetése és szavai annak idején, a ma távlatából 
kudarcot vallottak: bekövetkezett a megsemmisülés. Intése, 
kérlelése ellenére Izrael történelme véget ért. Ezt a pár lapot, mint 
idejét múlt és okafogyott részt, akár ki is lehetne tépni a Bibliából. 

Van azonban egy jóval tágabb, máig érvényes, minden embernek 
szóló üzenete és ígérete, amely örökérvényűvé teszi sorait. 
Értelmezhetjük az egész emberiség Istenhez való viszonyának 
tükreként, és Isten szerelmes vágyának kifejeződéseként, hogy 
viszontszerelmet esdekeljen a tőle elforduló teremtménytől. Sőt, 
azt ígéri, kigyógyítom őket hűtlenségükből, szeretem őket ingyen 
kegyelemből (Hós 14:5)! Isten nem egyszerűen diagnosztizál, 
hidegen és józanul megállapít egy hiányállapotot, hanem rögtön, 
sőt, már előre elkötelezi magát a gyógyítás mellett. Az egyetlen 
kérdés, hogy elfogadjuk-e a ránk vonatkozó megállapításait, 
szembenézünk-e az állapotunkkal, és elvesszük-e kezéből a 
gyógyírt. A döntés a mi kezünkben van. 

Van ebben a két mondatban összesen nyolc kulcsszó, amelyek 
összefoglalják, magukba sűrítik mindazt, ami Isten ajándéka az 
ember felé, ami a megoldást jelenti valamennyi kérdésünkre és 
problémánkra. Benne van a ténymegállapítás, hogy az ember 
önmagától képtelen “szintet lépni”, azaz meghaladni tökéletlen 
önmagát. Ezért külső, sőt, Földön kívüli erőre, mennyei energiára 
van szüksége ahhoz, hogy a kívánatos irányba alakuljon. Benne 
van a tény, hogy Isten önkéntesen és egyoldalú módon segítséget 
nyújt, és szó szerint mindent Ő hoz ebbe a kapcsolatba, hogy az 
kiteljesedhessen. 

Első, de akár többedik olvasatra is elavultnak tűnő szavak. Esetleg 
félelmetesek, esetleg semmitmondóak, vagy éppen unalmas, 
vallásos frázisok töltelékszavai. Bármilyen tapasztalataink is 
fűződnek hozzájuk, ne öntsük ki rögtön a fürdővízzel a gyereket! 
Isten halálosan komolyan gondolta őket! Próbáljunk mögéjük 
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nézni, hátha feltárul egy új, magával ragadó valóság, amely 
minden ismeretünket és elképzelésünket meghaladóan tökéletes... 

Eljegyzés 

Talán az összes közül ez a legegyértelműbb és legkevésbé 
divatjamúlt kifejezés, amellyel rögtön tudunk kezdeni valamit. 
Hiszen ma is bevett gyakorlat. 

Eljegyezlek – ez az ige háromszor ismétlődik kijelentő módban, 
jövő időben a két rövid mondatban, vagyis ez egy hangsúlyos, 
központi tett az Úr részéről, amelyet Ő maga végez el. Jelentése 
mindenki számára világos: egy közös döntés szemmel látható 
eredménye arra nézve, hogy a korábban indult szerelmi kapcsolat 
új szakaszába lépett. Tehát egy elkötelezett szeretetből fakadó 
lépésről van szó. Eddig talán csak ketten tudtak róla, mostantól 
már társadalmi szinten is közhírré tétetik. Bár régi kifejezésről 
van szó, de többek között a jegygyűrű, mint jelkép is segítségünkre 
van a megfejtésben. A „jegy” szó itt jelet, megjelölést, láthatóvá 
tételt jelent, és egyúttal elkötelezettséget, kiválasztást, lefoglalást, 
elkülönítést előfeltételez.  

Fontos állomás egy férfi és nő között kibontakozó szerelmi 
kapcsolat útján, a menyegző, illetve a házasság, majd a tartós 
együttélés felé vezető úton. Ebben az esetben az a rendkívüli, hogy 
egy messze az ember felett álló Lény hív kapcsolatra egy általa 
teremtett élőlényt, aki minden tekintetben alulmúlja a kezdemé-
nyező felet. Isten szerelemre hív egy szeretni képtelen önzéskupa-
cot. Hűségre hív egy hűtlenkedőt. 

Örökkévaló szövetség 

Ráadásul végletesen komolyan gondolja szándékát, mert az 
örökre szó héber megfelelője folytonos, végtelen, örökkévaló 
jelentéseket hordoz. A halandót halhatatlan szerelemre hívja. Ez 
pedig azt jelenti, hogy az eljegyzést ténylegesen házasság, majd 
végtelenített kapcsolat követheti. 

A Biblia egésze tele van a házassághoz kapcsolódó képekkel, az 
elsőtől az utolsó lapig: vőlegény és menyasszony, vágyakozás és 
szerelem, hűség és hűtlenség, esküvő és válólevél. A Szentírás 
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Ádám szerelmes pillantásával kezdődik és a Bárány menyegzőjé-
vel végződik. Isten a házasság feltalálója és kivitelezője. Úgy látta, 
Ádám nem érheti el a boldogság kiteljesedett formáját, ha nem 
kap segítőtársat, akiről boldogan mondhatta: hús a húsomból, 
csont a csontomból. Éva megjelenése betetőzése a teremtés 
tervének: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunk-
ra! (1Móz1:26) Ennek megfelelően férfit és asszonyt, azaz egy 
összetartozó, összeillő párt teremtettek.  

De ki lehet az a mi? Ki az a cselekvő többes, akik mintegy egymás-
ra nézve teremtettek őket tükröző lényeket? Nem szükséges 
találgatnunk, egyértelmű választ ad a Biblia: az Atya és a Fiú. Bár 
ők tökéleteset alkottak, a függetlenedett emberi akarat poklot 
teremtett az Édenben. A pár száműzetését követően tele van a 
Szentírás riasztónál riasztóbb házassági és házasságtörési 
példákkal, amelyek nem boldogsághoz, hanem egyenesen 
katasztrófákhoz vezettek. Nagyon kevés a házastársi hűségről 
szóló tudósítás. De Isten nem adta fel... 

A jegyesség, a házasság tágabb értelemben Isten és a választott 
nép, Izrael kapcsolatának jelképe az Ó- és az Újszövetségben 
egyaránt. A keresztények egyenként és mint közösség is, a 
mennyei Vőlegény menyasszonyát jelképezik. Isten Fiában a 
legmagasabb rendű szerelmet kínálja és gyakorolja gyermekei 
irányában, amely állandó öröm, elégedettség és hála forrása lehet 
számunkra: 

 Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én 
Istenemben, mert az üdvösség ruháival öltöztetett fel engem, az 
igazság palástjával vett engem körül, mint vőlegény, aki pap 
módon ékesíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékes-
ségeit. (Ésa 61:10) 

 … amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog neked 
Istened örülni. (Ésa 62:5) 

 Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is 
szerette az egyházat, és Önmagát adta azért, hogy azt meg-
szentelje, megtisztítva a víznek fürdőjével az ige által, hogy majd 
önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne 
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legyen folt vagy ránc, vagy valami afféle; hanem hogy legyen 
szent és feddhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő felesé-
güket, mint saját testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát 
szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem 
táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat; 
Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csont-
jaiból valók. Azért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragasz-
kodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté. Felette nagy 
titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.  
(Ef 5:25-32) 

 És én, János, láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az 
Istentől szállt alá a mennyből, mint egy férje számára felékesített 
menyasszonyt. (Jel 21:2) 

 Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét!  
(Jel 21:9) 

Az ajándékok 

Az eljegyzés aktusa ajándékokkal pecsételtetik meg a vőlegény 
részéről. Ő az, aki mindent hoz, aki mindent belead a kapcsolatba. 
Nagyon különleges adományai vannak, egészen pontosan 
“hiánycikkekkel” halmozza el leendő társát. Az alábbiakban az 
eredeti héber szavak idevonatkozó jelentéseit soroljuk fel. Vajmi 
kevés magyarázatot kell majd hozzájuk fűzni, de szánjunk rá időt, 
hogy átgondoljuk ezeket a tartalmakat, hiszen, ha nem ismerjük 
örökségünket, koldusok maradunk a menny kapujában… Jézus 
Krisztus öt gyönyörű ajándékkal kedveskedik az Őt tudatosan 
választó és elfogadó embernek. Mindazt megosztja szövetségesé-
vel, amit az önerőből soha el nem érhetne, és ami igazán Emberré 
teszi az embert. Mint menyasszonyi ruha, mint ékszerek, mint a 
Megváltó tökéletességének alkotóelemei, amelyek lényünk 
szerves részévé válhatnak: 

Igazság(osság) 

 Isten eredendő, lényegi, elválaszthatatlan tulajdonsága: 
szabadítás, szabadulás, győzelem, boldogulás, jólét, prosperálás 
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 Egyenesség, helyesség, igazságosság, korrektség (súlymérték, 
űrmérték, beszéd vonatkozásában), jogszerűség, jogosság 
(kormányzás és igazságszolgáltatás vonatkozásában) 

 
Mindazt magában foglalja, amit az újszövetségbeli üdvösség szó 
takar. Szabadulás az alapvetően igazságtalan emberi természet 
fogságából, gyógyulás a beteges önzésből. Igaz, vagyis minden 
hamis, hazug törekvéstől mentes, és abszolút, mindenki irányában 
igazságos hozzáállást jelent. Az Atya a Fiúban ajándékozta nekünk 
önnön isteni természetét: azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette 
értünk, hogy mi Isten igazság(osság)a legyünk Őbenne. (2Kor 5:21) 

Ítélet 

 Ítélettétel, bírói döntés (folyamat) 
 Ítélet, döntés (eredmény) 
 Igazságosság, törvényesség, korrektség (mint bírói attribútum) 
 A bíró által meghatározott előírás, szabály, rendelet 

Talán az ítélet a legfélelmetesebb szó mind között, hiszen aki 
kicsit is ismeri magát, az tudja, hogy nincs túl sok oka optimiz-
musra. Mindaz, amit önzésből tettünk és teszünk, halálra ítél 
minket, mert az önzés fenntarthatatlan, (ön)pusztító erőként 
működik bennünk és a világban. Isten azonban a Fiú feltámasztása 
által tökéletes felmentést ígér minden Benne bízó gyermekének:  
titeket, akik holtak voltatok a bűnökben …, megelevenített együtt Ő 
vele, megbocsátva minden bűnötöket az által, hogy eltörölte a 
parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünk szólt, és 
azt eltette az útból, odaszegezve azt a keresztfára. (Kol2:13-14) 

Irgalom 

 Anyaméh, nő 
 Könyörület, részvét, szánalom 
 Talán egyfajta anyai érzéssel állítható párhuzamba, mintha 

saját gyermek iránti könyörületről lenne szó 

Az isteni irgalmasság halvány mása az anya-gyermek kapcsolat. 
Örök és elszakíthatatlan köldökzsinór. Isten ragaszkodásának 
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megnyilvánulása: nem az ember teljesítményének, jóságának, 
erőfeszítésének függvényében alakul, nem lehet kiérdemelni. 
Öröktől fogva adott és áradó, minél elesettebb, kifogásolhatóbb, 
veszélyesebb valakinek az állapota, Istent annál nagyobb irgal-
masságra indítja: Miképpen adnálak oda, Efraim, szolgáltatnálak 
ki, Izrael?! Megesett bennem az én szívem, fellángolt minden 
szánalmam! (Hós 11:8) 

Kegyelem 

 Szeretet, jóakarat, jóindulat, jóság valaki iránt 
 Alacsonyabb sorsú ember iránti kegy, felindulás 
 Kedvezés Isten részéről az ember felé 

A földi világban a kegyelem gyakorlása az uralkodók kiváltsága az 
arra méltatlanok felé. Ennek eredeti és sokkal magasabb rendű 
megjelenési formája Isten kegyelme az ember irányában, amely a 
fenti jelentésárnyalatok bizonysága szerint jóval teljesebb, mint 
egyszerű felmentés a megérdemelt halálbüntetés alól: a szeretet 
és a jóság éltető áradása. 

Hit 

 Hűség, megbízhatóság 
 Békesség, stabilitás, biztonság 
 Szilárdság, rendületlenség 

Még a hit is Isten ajándéka, amely nélkül képtelenek volnánk 
bármit is érzékelni mennyei Atyánk erőfeszítéseiből. Jézus egyik 
legnagyobb ajándéka számunkra az a feltétlen bizalom Isten iránt, 
amely Őt eltöltötte emberi pályafutása során, amely kitartott a 
viharos tengeren, a Getsemáné-kertben, a szidalmak és a korbács-
ütések közepette, a kereszten. A hit a horgony, amely a mennyei 
trónhoz kapcsolja Isten gyermekeit. A hit látás nélkül „tudja”, hogy 
Jézusban Isten hűséges hozzánk minden körülmények között. 
Maga a Megváltó bátorítja gyermekeit: Ne nyugtalankodjék 
szívetek! Higgyetek Istenben és higgyetek bennem! (Ján 14:1) 
Nyugtalankodás, félelem helyett bízzunk mindig és egyre jobban 
az igazmondó Istenben! 
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Megismerés 

 Megismer, elismer, megtapasztal 
 Érzékel, érzékelés útján ismeretre tesz szert 
 Tudomása van valamiről 
 Szexuálisan megismer 
 Bölcsessége van 
 Fenyítésben van része, megtaníttatik valamire 
 Vár, előre lát, odafigyel, törődik vele 

A jegyajándékok elfogadása a Vőlegény megismerését eredménye-
zi, ami pedig az örökkévaló élet egyetlen záloga Jézus szavai 
szerint: Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az 
egyedül igaz Istent és akit elküldtél, az egyszülött Fiút. (Ján 3:16) A 
megismerés egy összetett, teljességet ígérő folyamat és 
tapasztalategyüttes. A Fiú minden szinten és formában hatni kíván 
az emberre: az értelem, az érzelem, a fizikai, testi érzékelések 
szintjén egyaránt. Isten minden lehetőséget felkínál és megteremt, 
hogy igazán és mélyen megismerjük a szeretet élő foglalatát, 
Jézust. Megismerhető a Biblia igéi által, a szent lélek sugallatai 
által, a természet szépségein keresztül, csodák révén, mások 
tapasztalatai segítségével, sőt, még a szenvedések, az esetleges 
fenyítések közepette is. Az élet pár évtizede elsősorban arra 
szolgál, hogy napról napra gazdagodjunk az istenismeretben. 
Hogy megtanuljunk várni és odafigyelni Rá, törődni Vele, minden 
szükségletünk betöltőjével. Hogy önző, mohó gyermekekből 
odaadóan szerető társakká növekedjünk Jézus bölcsességét, 
gyengédségét, megtartó erejét tapasztalva. Hogy arra vágyjunk 
leginkább és mindenek felett, hogy Isten örömére éljünk. A 
megismerés végső célja az egyesülés, az egység a mennyei és a 
földi között: Aki az Úrral egyesül, egy szellem Ővele. Az Úr pedig a 
szellem. (1Kor 5:17) Mindezek eredményeként pedig hasonlókká 
leszünk Őhozzá, mert meg fogjuk Őt látni, amint van. (1Ján 3:2) 
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4. A MENNYEI KÜLDETÉS 

Ő pedig mondta:  
A mi atyáinknak Istene választott téged,  
hogy megismerd az ő akaratát,  
és meglásd amaz Igazat,  
és szót hallj az ő szájából.  
Mert leszel néki tanúja minden embernél azok felől, amiket 
láttál és hallottál.  
Most azért mit késlekedsz?  
Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, 
segítségül hívva az Úr nevét!  
(Cselekedetek 22:14-16) 

Ezeket a csodálatos ígéreteket egy vak és lelkileg összetört, 
összezavarodott, három napja éhező ember hallotta. A keresz-
tényüldöző Saul a Damaszkuszba vivő úton a feltámadott Jézus 
Krisztust meglátva megvakult, és már három napja magába 
roskadtan imádkozott, amikor Anániás próféta benyitott hozzá a 
fenti szavakkal. Annak ellenére, hogy gyilkos dühvel üldözte a 
názáreti Jézus követőit, e szavakban nyoma sincs a kárhoztatás-
nak vagy a gyűlöletnek, ellenkezőleg: egy teljesen új életprogra-
mot kínálnak a korábbi helyett. A holt betű szolgálata és a rejtett 
önimádat helyett az élő Jézus imádatát. Tudjuk, ennek nyomán 
Saul Pállá lett, mindmáig a legnagyobb hatású és hatékonyságú 
apostola Krisztusnak. Isten addig ostromolta a magas lovon járó 
farizeus szívét, amíg az Jézus szeretetteljes, minden szenvedésre 
kész küldöttévé változott.  

Mielőtt legyintenénk, hogy ez már régi és idejétmúlt történet, 
olvassuk el újból a próféta mondatait, és döbbenjünk rá: ez minden 
embernek szóló hívás. Nincs kivétel! Isten mindenkit szeretete élő 
bizonyságává kíván formálni. Minden egyes keresztényt ugyanez-
zel a feladattal bíz meg és ugyanazon erő és hatalom különböző 
készleteivel ajándékoz meg küldetése teljesítése érdekében. 
Neked is szól tehát a próféta szava!  
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Isten választott téged 

 Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és 
mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek; prófétának 
rendeltelek a népek közé. (Jeremiás 1:5) 

 Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és 
én rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremje-
tek… (Ján 15:16) 

 Mert akiket előre ismert, azokkal kapcsolatban el is határozta, 
hogy Fia hasonmásai legyenek… Akiket pedig előre elrendelt, 
azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat igazzá tette…  
(Róm 8:29-30) 

 … a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy 
megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtlenjeit választotta ki 
magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; És a világ 
jelentéktelenjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, 
hogy a valamiket megsemmisítse… (1Kor 1:27-29) 

 kiválasztott minket Jézus Krisztusban a világ teremtése előtt, 
hogy legyünk szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által  
(Ef 1:4) 

 Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, 
megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas 
dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el 
titeket. (1Pét 2:9) 

Amint jól látható, a kicsinység, jelentéktelenség, gyengeség stb. 
nem akadály, sőt, kifejezetten előny Isten szemében. Minél 
kisebbnek látod magadat, annál többet tud tenni benned és 
általad, mert érzed a függőséget és a tehetetlenséget! 

Megismered az ő akaratát 

 Jézus Krisztus adta önmagát bűneinkért, hogy kiszabadítson 
minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánk-
nak akarata szerint. (Gal 1:4) 

 Megismerteti velünk az Ő akaratának titkát az Ő tetszése szerint, 
amit előre elhatározott magában az idők teljességének rendjére 
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nézve, hogy ismét egyesít magának mindeneket a Krisztusban, a 
mennyeit és a földit. (Eféz 1:9-10) 

 Mert az Isten akarata a ti szentté válásotok (1Thess 4:3) 
 Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság 

ismeretére eljusson. (1Tim 2:4) 

Meglátod amaz Igazat 

 és reám tekintenek, akit átszögeztek, és siratják Őt, amint 
siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, mint az elsőszülött 
után. (Zak 12:10) 

 A százados, látva történteket, dicsőítette az Istent, mondván: 
Bizony, ez az ember igaz volt. És az egész sokaság, amely e dol-
gok látására ment oda, látva a történteket, mellét verve megtért. 
(Luk 23:47-48) 

 És öltözzétek fel azt az új Embert, aki Isten által teremtetett 
igazságban és valóságos szentségben. (Ef 4:24) 

Jézus Krisztus mennybemenetele óta boldogok, akik nem látnak és 
hisznek. (Ján 20:29) Saul, szabályt erősítő kivételként, a feltáma-
dott Üdvözítővel találkozott. Azonban mégis, ma is, mindenkinek 
megvan a lehetősége az egyetlen Igazzal való találkozásra: a 
keresztnél. Minden egyes ember, akit megérint Isten végtelen 
szeretete, ott, a Golgotán, az átszögezett Emberre tekintve sír saját 
nyomorúsága és mennyei Testvére szeretetének mélysége felett. 
Ma is lehet Őt látni, mint értünk szenvedőt. De találkozhatunk Vele 
keresztény testvéreinkben, mint Krisztus képmásaiban, akik 
együtt alkotják azt a földi közösséget, amelyet mennyei erő formál 
és egyesít Krisztus testévé.  

Szót hallasz az ő szájából 

 Miután Isten sokszor és sokféleképpen szólt egykor az atyáknak 
a próféták által, az utolsó időkben szólt nekünk Fia által.  
(Zsid 1:1) 

 Valaki hallja tőlem e beszédeket, hasonló a bölcs emberhez, aki 
sziklára építette házát. (Mt 7:24) 

 Akinek van füle a hallásra, hallja! (Mt 11:15) 
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 Boldogok a füleitek, hogy hallanak. (Mt 13:16) 
 A magvető az igét hinti. A jó föld… aki hallja és érti az igét; aki 

gyümölcsöt is terem, némelyik százszorosát, némelyik hatvanszo-
rosát, némelyik harmincszorosát. (Mt 13:23) 

Jézus Krisztus szól hozzánk a lelkiismereten keresztül, a természet 
szépségein keresztül, gyakran barátaink vagy ellenségeink szája 
által, testvéreinken át, de leginkább igéjében, amely ma is élő és 
hatékony, minőségi változásokat eredményező hatalom. Amire 
azonban igazán vágyik, hogy szellemét szellemünkkel megtöltve 
valóban belülről vezéreljen minden egyes keresztényt, hogy 
közvetlen kinyilatkoztatást, parancsot, intést, prófétai kijelentése-
ket adhasson mennyei királysága építése érdekében: Akiket Isten 
szelleme vezérel, azok Isten fiai. (Róm 8:14) 

Tanúja leszel minden ember előtt 

 Elmenvén széles e világra, hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki nem 
hisz, elkárhozik. (Márk 16:15-16) 

 lesztek tanúim… a föld végső határáig (Csel 1:8) 
 és megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, hogy Ő az 

Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. (Csel 10:42) 
 Nekem, minden szent között a legeslegkisebbnek adatott az a 

kegyelem, hogy a népeknek hirdessem a Krisztus végtelen gaz-
dagságát. (Ef 3:8) 

Mit jelent tanúnak lenni? A szem- és fültanú látott és/vagy hallott 
valamit, ami később fontosnak, életbevágónak bizonyul. Nem 
csupán neki, de azoknak is, akikkel megosztja tapasztalatait. Az 
evangélium győzelmi hír, Jézus győzelmének híre a megromlott 
emberi természet felett, a halál és a nyomorúság felett. Ezt az 
örömüzenetet, amely távolról sem csupán a Bibliában olvasotta-
kon, hanem személyes megéléseken is alapul, „kell” közvetíteni 
szavak és cselekedetek által a sötétség foglyai felé. És ez valóban 
kimondhatatlan kegyelem, Isten szeretete élő bizonyságának 
lenni… 
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Tágabb értelemben a keresztények, akik Krisztus földi közösségét, 
egyházát alkotják, az egész világegyetem, az angyalok számára is 
tanúk, akik által tanulják Isten sokféle bölcsességét. Élő példaként 
bemutatják a mennyei Atya igazságát és szeretetét a sátáni 
vádakkal szemben. Minden emberi élet óriási kincs és lehetőség, 
hogy láthatóvá váljon az igaz Isten hatalma és szeretetének 
megtartó ereje! 

Keresztelkedj meg! 

Anániás próféta csodálatos pályát rajzolt a leendő apostol 
(magyarul követ, küldött) elé, aki összetörten térdelt egy sarok-
ban. Azonban hiányzott egy lényeges láncszem, amely nélkül Isten 
tervei nem valósulhatnak meg. Kellett Saul személyes döntése: 
régi életét halálba adja, „kárnak és szemétnek ítéli”, és engedi, 
hogy a Jézus győzelmes életét magában foglaló isteni szellem 
betöltse. Így lehetett hatékony és hiteles eszköz a mennyei Úr 
kezében. Mint egy korsó, ami először kiürül, azután pedig 
csordultig telik aranyló olajjal. A „vízben való alámerülés és 
fölemelkedés”, azaz a keresztség a szövetségkötés jelképe, amely 
Krisztus vére segítségével egy forrást nyit meg bennünk: az isteni 
természet és gondolkodás, az isteni indíttatások kútját. 

Ugyanez az egyetlen út minden ember számára ma is járható: 

 Ne késlekedj! Keresztelkedj meg és mosd le bűneidet, segítségül 
hívva az Úr nevét! 

 … akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába 
keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk azért ő vele együtt a 
keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisz-
tus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új 
életben járjunk. Mert, ha az ő halálának hasonlatossága szerint 
vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok le-
szünk. Tudva, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy 
megsemmisüljön a bűn teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűn-
nek: Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Ha pedig meghal-
tunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudva, hogy Krisz-
tus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé 
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rajta nem uralkodik, Mert, hogy meghalt, a bűnnek halt meg 
egyszer; hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti 
is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk 
Jézus Krisztusban. (Róm 6:3-11) 

 az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületés fürdője 
és a szent szellem megújítása által (Tit 3:5) 

 nyolc lélek tartatott meg víz által; Ami minket is megtart most 
képmás gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szennyének 
lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus 
Krisztus feltámadása által; (1Pét 3:20-21) 

Milyen célok vezérelnek? Van-e terved a hátralévő évekre, 
évtizedekre? Bármit is értél el eddig, bármilyen kudarcok vagy 
sikerek vannak mögötted, Istennek hatalmas szándékai és tervei 
vannak rád nézve. Szavai hozzád is szólnak. Hív és vár, hogy légy 
az ő szerelmese, gyermeke, követe, hűséges képmása: ne késle-
kedj! Jézust látni, hallani, érezni, közvetíteni a legnagyobb kaland 
és kihívás, a legfelemelőbb feladat e Földön. 

A cél sokszor közelebb van, 
Mint gondolnád, hisz a fáradtan 
Küzdő sokszor elgyengül, feladja, 
Pedig övé lehetett volna a korona. 
Csak akkor tudja meg, amikor már késő, 
Milyen közel állt a győzelemhez. 
A siker a kudarc fordítottja, 
A kétség felhőin csillogó ezüst, 
Sosem tudhatod, milyen közel jársz, 
Bár a cél messzinek látszik e helyütt, 
Hát ne add fel a harcot, ha letört vagy, 
Akkor nem szabad feladnod, amikor a legrosszabb. 
(Clinton Howell) 
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5. A KIS NARANCS 

Utólag már jól látom és végtelenül sajnálom, hogy annyira 
aggodalmaskodó kismama és „mama” voltam, ahogy a gyermeke-
ink máig szólítanak. Nem kellett volna. A mai tapasztalatok 
birtokában már sokkal jobban csinálnám, ha újra lehetne kezdeni. 
De persze nem lehet. Akkoriban, bár komoly hívőnek tekintettem 
magam, még annyira sem ismertem Istent, mint ma. A történetnek 
pedig már huszonöt éve… Az Úr azonban változatlan, és akkor is 
megmutatta, hogy lehet, érdemes bízni Benne. Megmutatta, hogy 
várakozáson felül szereti és megsegíti a Benne bízó bizalmatlano-
kat is… 

A munkahelyemen épp ebédszünetet tartottam. Még most is 
emlékszem, hogy hányinger és ájulás között szédelegtem, ahogy a 
terhesség korai szakaszában ez gyakori jelenség. Az első gyerme-
künket vártam. És talán akkor is éppen a kérdések sora foglalkoz-
tatott, amelyekre még éjszaka is felriadtam néha: „Ugye, egészsé-
ges lesz? Ugye, meglesz minden porcikája? Ugye, nem lesz semmi 
baja?” Egy kis doboz natúr joghurt és egy narancs. Ez volt az 
ebédem. A narancs friss illata mindig megnyugtatott és felüdített, 
még ebben az állapotban is. Felbontottam, és legnagyobb megle-
petésemre egy kis narancs volt a közepén. Egy teljesen ép, 
hiánytalan, tökéletesen gömbölyű kis narancs. A nagy közepén egy 
hibátlan kicsike. Soha azelőtt és soha azóta nem találkoztam ilyen 
csodával. Gyakran volt már előtte is hasonló tapasztalatom, de a 
belső, kisebb gyümölcs mindig torzult valamilyen szempontból. Ez 
viszont tökéletes volt! Most, hogy belegondolok, ugyan, mekkora 
esélye lehetett annak, hogy a Magyarországra áramló narancsszál-
lítmányokból pontosan az az egy gyümölcs kerüljön a kezembe, 
amelyik ilyen egyedülálló ritkaságot rejt?! 

Azonnal tudtam, hogy ez Emi. A kicsi lány, aki egészséges lesz. 
Isten üzenete volt, hogy minden aggodalmat, félelmet, kétséget 
kiűzzön belőlem, hogy legyek teljesen nyugodt és bízzak… Aztán 
sok hét múlva hallhattam a szabványos, de mégis kedves, szívet 
melengető mondatot: – Van egy gyönyörű kislánya, Lilla! 
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Mindezt csak azért írtam le, hogy bátorítsalak, bízz minden 
helyzetben, határtalanul és mindenek felett Istenben, mint szerető 
Atyádban! Rengeteg időt és energiát felemészt a fölösleges félelem 
és az aggodalom, amikor tehetnénk nyugodtan a legjobbat: 
dicsőíthetnénk Istent a Belőle fakadó bátorsággal. Azt a kis 
narancsot mindegyikünknek adta: Jézus Krisztus, a tökéletes 
gyermek mindünkben megszülethet. 

6. A SZERETET SOHA EL NEM FOGY 

Huszonegynéhány évvel ezelőtt, amikor a második és esetleg 
további, leendő gyermekeinkre gondoltam, sokat töprengtem 
azon, hogyan fogom tudni majd az elsőszülött kislány mellett még 
szeretni az új babát. Hiszen ő annyira betölti a szívemet, a 
figyelmemet, gyönyörködöm az arcában, a szavaiban, a mozdula-
taiban. Hova fér majd még valaki? Vajon csökkenni fog a szerete-
tem iránta, hogy a testvéreinek is jusson? 

Ma már – ennyi év távlatából – mosolyognom kell ezeken a 
kérdéseken, de akkor komoly problémát jelentett. Aztán amikor a 
fiunk megszületett és hatalmas fókaszemeivel először rám nézett, 
rögtön megértettem. A szeretet nem osztódik, hanem sokszorozó-
dik. Nem olyan, mint a folyó, amely minél többfelé szakad, annál 
kevesebb vizet képes az egyes ágakba juttatni. Isten a saját 
hasonlatosságára teremtett minket. Mindegy, hány gyerek van, 
mindegyiküket szereted, ugyanazon a hőfokon, mégis másképp. 
Igazodva személyiségéhez, igényeihez. A szeretet nem fogy, 
hanem gyarapszik, sokasodik, árad. Istennek sem jelent akadályt a 
hétmilliárdos létszám, Ő gond nélkül szeret egy időben mindenkit, 
értelmetlen féltékenykedni egymásra. Emellett – a saját család 
mellett – hatalmas ajándék és további lépcsőfok, hogy Jézus földi 
gyermekeiben-testvéreiben saját családtagjainkon kívül egyszerre 
még számtalan apát és anyát, fivért és nővért, gyermeket és 
unokát szerethetünk, sokféle embert, akik kívül-belül különböz-
nek, mégis ugyanaz a Krisztus lakozik bennük. Így a szívünk, a 
lényünk határtalanná tágul, megízlelve a jövendő világ erejét és 
csodáit. Hiszen az újjáteremtett Földön majd úgyis egyetlen, 
szerető, boldog családot alkotunk. 
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7. ELVÉGEZTETETT! 

Hónapok óta imádkoztam valakiért, akit nagyon szerettem, és aki 
nagyon szenvedett. Emberileg lehetetlen volt segíteni, kizárólag 
Isten hatalma elegendő az effajta bilincsek feloldásához. Sokakkal 
könyörögtünk már érte, de a javulás mindig csak ideiglenes 
maradt. Azonban lehetetlen volt lemondani róla, hogyan is 
tehettem volna … ez a szenvedés felnyitotta a szememet arra a 
fájdalomra, amit Isten érezhet egy-egy teremtménye miatt. 
Hogyan mondhatna le bárkiről, aki az övé?!  

Egy téli napon már annyira túlcsordult a szívemben a fájdalom 
miatta, hogy kimentem a közeli dombokra, és megérlelődött 
bennem az elhatározás, hogy „Jézusom, nem engedlek el, amíg meg 
nem áldasz engem!” (1Móz 32:26) – vagyis meg nem tapasztaljuk a 
szabadulást. Annak idején ez volt Jákób könyörgése éjszakai élet-
halál küzdelme során. Próbáltam futni, hogy enyhítsem a szoron-
gattatás feszültségét, de csak vánszorogni bírtam, mert olyan erős 
volt a szél, hogy lélegzethez is csak nagy nehézségek árán lehetett 
jutni. Az erős szélrohamok havas esőfüggönyöket csapkodtak, az 
égen ólomszürke felhők vágtattak, szinte súrolva a dombok 
tetejét, északról dél felé. Minden reménytelenséget és kétségbe-
esést sugallt: add fel, úgyis hiába! 

A végén már csak egyetlen kérdés forgott bennem: Mikor, Uram?! 
Mikor?! Meddig kell még gyötrődni?! – És egyszer csak megláttam 
Őt. Hatalmas volt, a látványra pedig kevés minden szó. Mintha a 
kereszt alatt álltam volna. Az arca sötét volt és torz a fájdalmaktól. 
Lehajtott fejéről vércseppek hulltak a földre. És a vihart túlharso-
gó hangot hallottam: Már megtörtént! – Akkor hirtelen megértet-
tem: Igen! Elvégeztetett! (Ján 19:30) Az Ő sebei által gyógyultunk 
meg! (Ésa 53:5) Az Ő sebei által meggyógyultunk. Meggyógyul-
tunk, megszabadultunk, megerősödtünk, elrejtettünk, örökkévaló 
életet nyertünk, Isten szabad gyermekei lettünk. A szabadulás már 
megtörtént. Már megtörtént!!! Örökkévaló hála és dicsőség a 
Fiúnak! 
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8. A BÁRÁNY 
Mohamed története 

Európában, bevándorló családban születtem. Édesapámék 
megélték az 1952-es francia-algír háborút. Elhurcolták, majd 
kitelepítették őket, ezután Franciaország keleti részén telepedtek 
le, ahol ma is élünk. 

Gyermekként nem sokat beszéltem, de nagyon figyelmes, 
kiváltképpen jó hallgatóság voltam. Már akkoriban rengeteg 
kérdés merült fel bennem. Mindannyian tudjuk, hogy egy nap el 
kell hagynunk ezt a Földet, és gondolom, legtöbben nem nagyon 
lelkesedünk ezért a gondolatért. A pillanat, amikor tudatára 
ébredtem, hogy egy nap meghalunk, felejthetetlen maradt 
számomra: mélyen megrendített és rettegést támasztott bennem. 
A rokonom, akitől ezt megtudtam, akkoriban huszonöt éves 
lehetett, én pedig csupán öt voltam. Nagyon szárazon és lelketle-
nül közölte velem ezt a tényt. Odaszaladtam édesanyámhoz és 
remegve megkérdeztem tőle, mit jelent a halál... Azt hiszem, első 
ízben ekkor mutatta meg magát Isten nekem, mégpedig édes-
anyám válaszán keresztül... Szavai a történet végén olvashatók. 

Előbb említett rokonom három-négy évente meglátogatott minket 
több hónapra, ilyenkor mindig az én szobámban aludt. Kamasz 
lehettem, mikor újból eljött hozzánk, és azt vettük észre, valami 
gyökeresen megváltozott nála a legutóbbi látogatás óta: gyakorló 
muszlim lett. Naponta ötször imádkozott, a ramadán idején 
böjtölt, olvasta a Koránt. Ekkor már hittem Istenben, de mint egy 
gyermek: őszintén, tisztán, kérdések nélkül. 

Esténként szemtanúja voltam, ahogy rokonunk szent könyvét 
olvasta, és végül odáig jutottunk, hogy engem is megtanított 
imádkozni, megismertette velem a rituálékat. Elmondta a 
muszlimok kötelezettségeit, amelyeket be kell tartani, ha Isten 
tetszését el akarjuk nyerni, és nem akarunk a pokolba jutni, 
hanem az örök paradicsomi létet szeretnénk elnyerni. Azt kell 
mondanom, a serdülőkorba való belépésem, úgymond, a „hátsó 
ajtón keresztül” történt meg, mert az iszlám vallás azt tanítja, hogy 
az értelem és a beszámíthatóság kora a tizennegyedik életévvel 
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kezdődik: itt és ekkor indul a bűnök számlálása. Innentől kezdve, 
ha rosszat teszel, bűnödül lesz felróva. 

Felnőtt korom elején komoly választás elé kerültem. Ennek 
megértéséhez el kell mesélnem egy történetet. Egy ideig a 
szomszédos Svájcban dolgoztam egy hotelben éjjeli recepciósként, 
minden este 21h és reggel 9h között. Esténként autóval mentem 
át, és egyszer, amikor elindultam a vadonatúj 520-as BMW-mel, az 
egyszer csak elkezdett füstölni, majd megállt az autóút közepén. 
Természetesen nagyon zavarta a forgalmat. Senki nem állt meg 
segíteni. Miután teljesen eluralkodott rajtam a kétségbeesés – 
mert tudni kell, hogy Svájcban egyetlen késés miatt elveszítheted 
a munkádat –, megállt mellettem egy csillogó luxuskocsi. A sofőr 
rögtön hívta mellette ülő barátját, és segítettek nekem letolni az 
autót az út közepéről. Ezután azt mondta, szálljak át hozzá, 
magával visz. Bevallom, nem tudtam, mi fog történni, ennek 
ellenére átültem hozzájuk. A feleségét kitette az otthonuk előtt, a 
barátját a városban, majd ezt követően megkért, kísérjem el az 
üzletébe, ami e késői órában már zárva volt egyébként. Még 
mindig nem értettem, mi történik, de elmentem vele. Ott megkér-
dezte, hol dolgozom és hány órára kell odaérnem. Ezután kitette a 
saját slusszkulcsát az íróasztalra, és azt mondta, holnap reggel 
tízre hozzam vissza az autót. Teljesen értetlenül álltam, és csak 
annyit tudtam kérdezni, ott hagyjam-e biztosítékként a személyi 
igazolványomat. Azt mondta, nem szükséges. Bevallom, nem 
értettem, mi történik velem, de időben beértem a munkahelyemre. 
Egész éjjel ezen a férfin gondolkodtam… Mért nem kellett neki 
még a személyim sem? Miért biztos benne, hogy másnap visszavi-
szem az autóját? Miért feltételezi rólam, hogy őszinte és korrekt 
vagyok? … Egy dologban bizonyos voltam… ez a férfi jó ember. 
Nem feltételez rosszat egy ismeretlenről. Emellett pedig azon 
aggódtam, holnap hogyan szedem össze az autót, hol csináltatom 
meg, és holnap este hogyan jövök ismét munkába… Másnap reggel 
pontban tízkor ott voltam az üzletben, visszaadtam a kulcsokat és 
elmondtam, mennyire hálás vagyok neki. Elköszöntem tőle, 
mondtam, hogy megyek az autóért, és még egyszer köszönetet 
nyilvánítottam. Erre megkérdezte, ettem-e már valamit, mert a 
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felesége éppen nagyon finom reggelit készít odahaza. Nem tudom 
miért, de elfogadtam a meghívást. Mint kiderült, egyébként épp 
költözni készültek, dobozhegyek álltak mindenütt… A férfi alig 
evett pár falatot, amikor közölte, hogy neki vissza kell mennie 
dolgozni, de én fejezzem be nyugodtan az evést, utána pedig 
mehetek az autómért. Teljesen ledöbbentem… Úton a műhely felé 
azért imádkoztam Istenhez, hogy ne kerüljön nagyon sokba, mert 
Svájcban minden háromszor drágább, hát akkor még egy sürgős 
javíttatás… Ott aztán közölték, hogy pár óra múlva kész is lesz az 
autó, és az úriember, aki otthagyta, már rendezte a számlát. Mit 
tehetek viszonzásként ennyi kedvességért cserébe? – tettem fel a 
kérdést, amikor ismét meglátogattam. Christian (mert ez volt a 
keresztneve) válaszként felém nyújtott egy Bibliát és ennyit 
mondott: Olvasd el egyszer, ha lesz időd! És adott még egy CD-t is, 
Istent dicsőítő dalokkal. Az a barátja énekelt rajta Isten szereteté-
ről és a Jézus Krisztusban rejlő csodás ígéretről, aki segített az 
autópályán. Azért írtam le ilyen részletesen a történteket, mert ez 
az egyetlen módja, hogy köszönetet mondjak Christiannak. Soha 
többé nem találkoztam vele. Segítségnyújtása volt az ő Jézus 
szeretetéről szóló bizonyságtétele, amit ma, keresztényként értek 
igazán. Azóta is, valahányszor rágondolok, elérzékenyülök. Sokáig 
őriztem a Bibliát egy fiókban a CD-vel együtt, de nagyon hosszú 
ideig nem olvastam bele. 

Fiatalkorom óta szeretem Istent; szerettem, mert reményt adott 
abban a pillanatban, amikor megrémített a tudat, hogy egy nap 
mind meghalunk. Amikor felnő az ember, és hívővé válik, akkor az 
értelmével kezdi el keresni Istent. A legtöbb esetben – néhány 
kivétellel – azt a példát követjük, amit gyerekként ismertünk meg 
vagy tanítottak nekünk. Felnőttként és gyakorló muszlimként 
elkezdtem keresni Istent, meglátogattam egy mecsetet és 
csatlakoztam egy muszlim közösséghez, amelyik példaképnek 
tekinthető az iszlám gyakorlásában. Sokat tanulmányoztam a 
Koránt, és az ahhoz szorosan kötődő, ún. „hadiths” -okat (történe-
tek a próféta életéről). Vagyis a muszlim hitet gyakorló emberré 
lettem.  
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Mindig is meg voltam győződve arról, hogy egyetlen igazság 
létezik, csak meg kell keresnünk ezt az igazságot a három nagy 
vallásban, és meg kell találnunk a közöttük levő kapcsolatot. Ami a 
legjobban érdekelt és foglalkoztatott ebben a témában, az a Jézus 
és az iszlám közötti kapcsolat. Mert minden muszlim hisz 
Jézusban, aki Szűz Máriától született, aki Isten szava, de semmi 
esetre sem Isten Fia. A muszlim tanítás szerint soha nem feszítet-
ték keresztre. Érdekes módon a szívemben nem volt kifogás 
ezeknek az ellenkezője ellen sem, nem volt kifogásom az ellen, 
hogy Jézus Isten fia lehet… mégis, nagyon féltem hinni ebben, 
hiszen a Korán alapján ez hazugság, csupán egy félreértés.  

Egyik nap mégis belelapoztam az elrejtett, Christiantól kapott 
Bibliába: Mózes könyvei… az Újszövetség… Zavartság, ijedtség tört 
rám. Úgy döntöttem, végleg megszabadulok tőle, és letettem az 
egyik szomszédos falu templomának ajtaja elé. Lehetőségem nyílt 
választani: Isten engedte, hogy szabadon válasszak, de a saját 
érzéseim, félelmeim inspiráltak, azokra hallgattam, nem pedig 
arra a halk és szelíd hangra, amit a szívem mélyén hallottam. Egy 
hangra, amely szerint a Bibliában kell keresnem az igazságot. 
Választásom a Koránra esett, mert azt már ismertem. Teljes 
mértékben átadtam magam tanításainak. Gyakorló és lelkes 
muszlim lettem, és nagyon sokat fejlődtem tudásban a közösség-
nek köszönhetően, amelyet egyébként „tabligh”-nak hívnak. Ők 
terjesztették el az 1980-as évek elejétől az iszlámot egész 
Franciaországban, mint az iszlám nagy tudósai és prédikátorai. 

Az évek teltek, az életem minden területe háborgó tengerhez 
hasonlított, soha nem volt békességem. Épp a 40-es éveimbe 
léptem… Amit mindenki megjegyzett velem kapcsolatban, az a 
nagylelkűség, és ez – szerintem – az Istenembe vetett hitem egyik 
gyümölcse volt.  

Egy téli napon – épp közeledett a karácsony –, megláttam a 
Facebookon egy felhívást. Hátrányos helyzetű gyermekek 
megsegítéséről szólt: az alapítvány szeretett volna csodás és 
emlékezetes karácsonyt biztosítani nekik, és játékok felajánlásával 
lehetett támogatni őket. Az ajándéklistán szerepelt egy bicikli is. 
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Eszembe jutott, hogy van egy feleslegessé vált kerékpárom. Az 
alapítvány képviselőjével időpontot egyeztettünk, máig emlék-
szem rá: 2014. december 5., 14:30. Laura első látásra gyönyörű 
volt. Közel két órát beszélgettünk egy kávézóban, a végén pedig 
átadtam az előre elkészített borítékot a hiányzó ajándékok 
beszerzésére, majd elhárítottam az alapítványi köszönőlevél 
lehetőségét.  

Hazafelé tartva felidéztem Laura szemeit, felidéztem a beszélgeté-
sünket. A tekintete tele volt feltétel nélküli szeretettel, ugyanakkor 
szomorúsággal. Kedvesség és együttérzés jellemezte, szavai telve 
voltak elfogadással, és azt mondogattam magamban, hogy ilyen 
kedvességet még soha életemben nem tapasztaltam. Rögtön 
bizalmat, egyúttal biztonságérzetet ébresztett bennem. 30 km-rel 
később egy faluban meg kellett állnom egy gyógyszertár előtt, 
mert görcsölni kezdett a gyomrom. Akkoriban sokat szenvedtem 
emiatt és állandóan gyógyszereken éltem. Épp kiszálltam az 
autóból, amikor észrevettem Laura sms-ét, amelyben megkérdez-
te, tényleg ilyen sok pénzt akartam adni? Annyit válaszoltam, hogy 
nincs hiba az összegben, valóban ennyit szántam rá. Amikor újabb 
üzenetét megláttam, megdobbant a szívem: „Isten áldja meg 
bőségesen, és jutalmazza meg a nagylelkűségét!” Az az érzésem 
támadt, igazából nem is én kerestem ezeket a gyerekeket, hanem 
ők kerestek meg engem azért, hogy találkozhassam Laurával. 
Áradt belőle az Istenbe vetett hit, volt benne valami megfoghatat-
lan, valami, amiről úgy gondoltam bennem is ott rejtőzik valahol 
mélyen… Hozzáteszem, már nem is volt szükség a gyógyszerre, 
mert a görcs magától elmúlt… Két nappal karácsony után Laura 
küldött nekem egy üzenetet pár képpel a gyerekekről az ajándé-
kokkal. A kis Hamlet az „új” biciklijével annyira boldog volt, hogy 
azonnal öröm és melegség járta át a szívem.  

Ezután minden nap eszembe jutott Laura, de nem egyszerűen úgy, 
ahogyan egy férfi gondolhat egy szép nőre. Úgy éreztem, különle-
ges békességet találhatnék benne és mellette... Akkor még nem 
tudtam meghatározni, mi volt a béke forrása, ma már tudom. 
Szilveszter éjszakáján, éjfél után pár perccel felhívtam, és ezzel 
elkezdődött a kapcsolatunk… Első pillanattól kezdve különleges 



26 

 

szeretet ébredt közöttünk. A dolgok ennek ellenére nem mentek 
könnyen, legfőképp persze miattam. 

Már az első találkozások alkalmával sokat beszélgettünk a 
hitünkről, és ez állandó téma maradt közöttünk. Laura elmondta, 
hogy ő keresztény, de nem katolikus. Elsőre nem tudtam, mi a 
különbség, de leginkább három dolog érdekelt: szokott-e keresztet 
vetni, egy Istenben hisz vagy háromban, és jár-e templomba? 
Minden kérdésemre nemmel válaszolt, és ez nagyon tetszett. A 
másik dolog, ami nagyon megérintett és érdekesnek találtam, 
hogy olvasta a Bibliát. Ráadásul az egészet, az Ó- és az Újszövetsé-
get is. Mikor nála jártam, észrevettem, hogy magyar fordítású 
Koránja is van a polcon.  

Egyszer megjegyezte, hogy akárhányszor elhaladunk egy kereszt 
mellett, elfordítom nemcsak a tekintetemet, de még a fejemet is. 
Megkérdezte, miért vetem meg ennyire a keresztet? Csak annyit 
válaszoltam, hogy nem voltam ott, amikor megfeszítették, és mivel 
nem láttam, számomra ez a dolog nem létezik. A valódi okom 
abban rejlett, amit gyerekként megtanultam: a Korán azt állítja, 
hogy ez hitetés, igazából nem is Jézus volt a kereszten… 

Ennek ellenére egymás hitét elfogadtuk, és bizonyos mértékig 
gyakoroltuk is. Laura a böjti hónapot tiszteletben tartotta, és 
velem együtt böjtölt, sőt a Koránt is olvasta ez idő alatt; volt olyan, 
hogy együtt is olvastuk. Ez volt számomra az első alkalom az 
életemben, hogy meg tudtam osztani a hitemet egy nővel, aki azt 
tiszteletben is tartotta. Rengeteg kérdést tett fel nekem az 
iszlámmal, a Koránnal kapcsolatban, és igyekeztem legjobb 
tudásom szerint válaszolni. Kivéve néhány részt, amely nem 
magyarázható, vagy csak az iszlám tudósai számára érthető. 

Laura eleinte szombatonként is dolgozott, és egyszer megkérdezte 
tőlem, hogy az iszlám említi-e a szombatot. Igen, néhány zsidóval 
kapcsolatban, feleltem, akiket Isten disznóvá és majommá 
változtatott, mert nem tartották meg a szombatot. Nem nagyon 
értette ezt, és bevallom, hogy én sem. Aztán én kérdeztem rá, mi a 
szombat lényege tulajdonképpen, mit jelent, és elmagyarázta 
nekem, hogy a tíz parancsolat közül a negyedik szól a szombatról, 
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amely egyébként a teremtés pillanataitól fogva áldott és szent nap. 
Nem nagyon értettem, csak annyit tudtam, hogy a muszlimok a 
pénteket tartják, és egyébként is az volt a véleményem, hogy 
Istent egész héten át kell imádni. Ennek ellenére megfigyeltem, 
hogy Laura, bár egész héten Istent kereste és olvasta a Bibliát, 
mégis zavarta, hogy nem mindig tudta tartani a szombati nyugo-
dalmat. Csodálatosnak találtam ezt, és csak figyeltem hosszan, 
hónapokon keresztül, de ő soha nem szólt erről semmit. Egysze-
rűen csak szeretni akartam, és elrejtőztem ebben a csodás, 
kölcsönös szeretetben. Minden pillanatot szerettem volna élvezni 
vele, ezért nem is gondoltam másra, mint a jelenre. 

Szerelmem minden nap olvasta a Bibliát, néha beszélt is róla. 
Egyébként tudtam, hogy az igazság mindig legyőzi a hazugságot, 
ezért hagytam, hogy olvassa, mert tudtam, egy nap majd rájön, 
hogy az egész merő hazugság. Biztos voltam benne, hogy Laura 
egy nap muszlim lesz… bizonyos értelemben már az is volt 
számomra, hisz egy Istent imádott, és alárendelte magát Istennek. 
Igen, Laura teljes engedelmességben élt az Úrért és az Úrban, 
állandó egyetértésben volt Vele. Az ő élete Isten szerinti élet volt, 
és azt tükrözte, akiben hitt… Istent.  

Egy beszélgetés alkalmával felmerült a házasság témája, és Laura 
elmondta, mit ír a Biblia: a házasság kötelék, szövetség két ember 
között, ahol Isten a harmadik fél. Isten megáldotta és megszentelte 
a házasságot. Meg van írva: „azért elhagyja a férfi az apját és az 
anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ketten egy testté lesznek.” 
Engem ez egyáltalán nem nyugtatott meg, ellenkezőleg... Már öt-
hat éve elváltam, és ezen a téren az életem merő kudarc volt. Az 
iszlám vallás számára a válás nem jelent gondot, teljesen más 
nézőpontot képvisel ebben a témában. Ezzel szemben a Biblia azt 
írja, hogy „amit Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.” Isten 
nem szereti a válást... – gondoltam, és ha ez valóban így van, akkor 
nyakig benne vagyok a pácban… Bűn… Pokol... – megijedtem. 
Akkor amit a Biblia ír, nem egyéb, mint erkölcsi kínzás! Mi az, 
hogy nem lehet elválni?! Nagyon dühös és ingerült lettem. 
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Laura feddhetetlen és erényes volt. Tudtam, hogy nem hoz 
elhamarkodott döntést, és tudtam azt is, hogy keresztényként 
egyszer fog férjhez menni, és bárhogy is alakuljon a házassága, 
Isten előtt mindig meg fog maradni a férje hűséges feleségeként. 
Nem tudom, hány száz imát mondhatott el értünk, a kapcsolatun-
kért, a jövendőbeli házasságunkért… Utólag megtudtam, hogy 
tényleg az Úr elé vitte a dolgot, letette a kezébe a házasság 
kérdését, és arra kérte az Urat, mutassa meg neki, hogy valóban Ő 
választott-e engem Laura számára, nem pedig Laura saját 
választása voltam. Kész volt a teljes engedelmességre, és ha az Úr 
közölte volna vele, hogy nem az Ő választása voltam, Laura 
lemondta volna az esküvőt.  

Megkezdődött a nagyböjt, és Laura is böjtölni kezdett. Négy 
hónappal voltunk az esküvőnk előtt. Úgy gondoltam, ha ő böjtölt 
velem ramadán idején, akkor én is böjtölök vele… aztán két nap 
után abbahagytam. Ellentétben Laurával, aki teljesen átadta magát 
az Úrnak, olvasott, tanulmányozta a Bibliát, behúzódott saját kis 
„gömbjébe”… soha ilyet azelőtt nem tapasztaltam. Láttam, hogyan 
növekszik hitben és szellemben, valóban csodás volt. Ugyanakkor 
nagyon irritált is, haragudtam rá, és eltávolodtam tőle, mert úgy 
éreztem, magamra hagyott. Néha szombatonként megkértem, 
hogy meséljen nekem, mert nagyon érdekeltek a próféciák, mint 
például Dániel vagy Mózes könyvei.  

Negyven nap és több száz ima után Laura teljesen átalakult: olyan 
volt, mintha kiszakadt volna ebből a világból. Kérdeztem, hogy 
tisztában van-e azzal, amit csinál, mert fizikailag nagyon gyengé-
nek láttam. De szellemében valójában erős volt, mert olyan 
szinten átadta magát az Úrnak, hogy Isten hordozta őt. Csodásan 
növekedett a hitében. Olyan böjtöt láttam, amelyet azelőtt soha: 
nem voltak benne szabályok, emberek által felállított hagyomá-
nyok, kötelezettségek. Megkérdeztem tőle: „Szerelmem, honnan 
tudod, hogy így kell böjtölni? A katolikusok is így szoktak böjtöl-
ni?” Azt hiszem, nagyjából ez volt a válasza: „Szerelmem, azt adod 
az Úrnak, amid van; a lényeg, hogy közeledj hozzá, keresd Őt, hívd 
be az életedbe, adj neki valamit, ami neked nagyon fontos… adj 
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neki az idődből! Mert a valóság az, hogy nem mi adunk neki, 
hanem Ő ad nekünk.” Csak ámultam ezeken. 

Ennek ellenére gyakran nagyon kemény szavakat intéztem hozzá, 
és azt hiszem, az egyik legfájdalmasabb mondat ez lehetett 
számára: „Remélem, találsz magadnak egy olyan keresztény férjet, 
amilyet a Bibliád leír!” – nem is tudom, hányszor mondhattam ki 
ezt, de láttam, mennyire elszomorította és bántotta. A válasza 
mindig ugyanaz volt: „Az te vagy, és én téged szeretnélek… mert 
Isten megtanított az Ő szemeivel látni téged”. Teljesen le voltam 
döbbenve. Ezek nem emberi szavak voltak. A türelme, a jósága, a 
bizalma… pedig nálam csak a dühöt, a kemény szívet látta... és 
akárhányszor eszembe jut a válasza, mindig ez az ige jut eszembe: 
„A szeretet hosszútűrő, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a 
szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik 
bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem 
rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az 
igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, 
mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy.” 

Egyik este bementem a szobámba, hogy imádkozzak. Teljesen el 
voltam keseredve, mint általában mindig. Az egész életemet Isten 
keresésével töltöttem, hogy imádhassam, ahogy azt a Korán 
előírja, hiszen azért teremtette Isten az embert, hogy az imádja Őt. 
De nem tudtam tökéletes lenni, hogy az Úr tetszését elnyerjem; az 
egyetlen ajándékom, amit tőle kaptam, a nagylelkűségem volt. 
Egyébként csak a rituálékat és emberi hagyományokat előírásokat 
gyakoroltam. Imáim üresek és unalmasak voltak. Nem jutottam 
előrébb. 

Említettem korábban, hogy szombatonként néha megkértem 
Laurát, meséljen nekem. Ilyenkor Dániel vagy Mózes könyveit 
vettük át, de a hosszúra nyúló negyvenhat napos böjt nem volt 
elég arra, hogy eljussunk az Újszövetségig, hisz annyi mindent 
lehet az Ószövetségben tanulmányozni. Az utolsó szombaton, 
amely egyébként a böjt utolsó napja volt, pontosan húsvét előtt 
egy nappal, ismét együtt olvastuk a Bibliát. Laura azt kutatta, mit 
jelent a húsvét, miért ünnepeljük. Nagyon érdekelt ez a kérdés. 
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Mózes könyveitől kezdve végigvezette egészen a Jelenések 
könyvéig. A nap végén, amikor kimondta a Jelenések könyve 
kapcsán: a Bárány… - és aztán bevillant a Mózes könyvében 
szereplő hibátlan Bárány, akkor a szívem megdobbant. Anélkül, 
hogy Laura egyszer is kimondta volna, mit és kit jelképez a 
Bárány, megértettem. Leendő feleségem azt szerette volna, hogy 
Isten nyissa meg a szívemet és megértsem általa… és ekkor 
megvilágosodtam. Isten báránya… aki elvette a világ bűneit... Jézus 
a bárány… Nem jutottam szóhoz, teljesen meghatódtam, és valami 
nagy forróság járt át. Annyit tudtam csak kimondani: „Szerelmem, 
megértettem! Végre megértettem…! HISZEK!!! 

Aztán bementem a szobába imádkozni, és új szívet kértem az 
Úrtól. Nagyon fellelkesültem, csodás felfedezés volt ez számomra. 
És mégis… pár nap múlva ismét kétségbeesetten ott térdeltem... 
Próbáltam elmondani a Fatiha nyitó imádságot, de nem jött ki 
hang a torkomon... Sírtam, térdre borultam, először az arcom a 
tenyerembe temettem, majd felnéztem az égre és annyit mond-
tam: „Istenem, tudom, hogy látsz és hallasz engem! Ha szeretnéd, 
fordítsd felém a tekinteted, csak egy nyomorult vagyok, kérlek 
tedd meg, Istenem! Tekints le rám! Te ismered a szívemet, te 
tudod mi van benne. Te látod a szeretetet, ami a szívemben van 
irántad, de lehet, hogy ez, amit én szeretetnek nevezek valójában 
csak félelem?! Kérlek, vizsgálj meg, hozd fel az igazságot! Mutasd 
meg az igazságot, hogy aszerint tudjalak szolgálni! Távolíts el 
tőlem minden rosszat és hazugságot, és adj nekem egy új szívet, ha 
ez a te akaratod…! 

Ennek az imának az lett az „eredménye”, hogy két évig maradtam 
még kételkedésben, közönyösségben, teljes elkeseredésben. Nem 
akartam többet hallani az iszlámról, már nem olvastam a Koránt, 
elhagytam a mecsetbe járást. De a Bibliát is kerültem, a szombatot 
nem akartam tartani, sőt, elmenekültem otthonról minden 
délelőtt, és nem akartam tanulmányozni az igét, pedig nem volt 
kötelező, és tudni kell, hogy mindennek ellenére ez hozott sokszor 
enyhülést számomra…. azok a szombatok, amikor Isten igéjét 
hallottam... De annyira áthatott a félelem, hogy teljesem átadtam 
magam neki, és ez megakadályozta, hogy engedelmeskedjek 
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annak a szelíd, szeretettel teli hangnak, ami folyton hívott... de 
közömbös maradtam és elhallgattattam azt a hangot...  

Ma már tisztán látom, az iszlám „szent könyve” hazugság, és 
minden szava az, de szép köntösbe van öltöztetve, mert Isten 
valós szavaival van keverve… Újra fellapozva a Koránt, az volt az 
érzésem, a gonosz végső célja az, hogy elvegye tőlem Isten 
ajándékát Krisztusban, a feltétel nélküli szeretetet és a hit által 
elnyert üdvösségemet, amit már a halál előtt, hit által megkaptam 
ajándékba. A Korán nem más, mint egy üres héj, ez a héj egyesek-
nek csábítóan szép, másokban pedig félelmet kelt, egyeseknek 
mindkettő. Az egyetlen dolog, amit a Korán és az iszlám adott 
nekem, az a félelem. A félelem, amely egész életemet át elkí-
sért……egészen addig a napig, amíg el nem olvastam Ézsaiás 
próféta könyvének 53. fejezetét: „Mindnyájan, mint juhok, 
eltévedtünk, ki-ki a maga útjára tért: de az Úr mindnyájunk vétkét 
Őreá vetette. Kínozták, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta 
meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely 
megnémul az őt nyírók előtt.” Másnap átadtam az életemet 
Krisztusnak, hisz Ő már hamarabb adta az Ő életét értem…és 
végre, annyi év után Istennel való kapcsolatom helyreállt, és 
megbékéltem Istennel. Nemsokára pedig víz és lélek által 
újjászülethettem Krisztusban.  

Emlékszel még a történetem elejére? Édesanyám válasza annak 
idején ez volt: „Ne félj drága kisfiam, Isten szeret téged!” Sok 
évtizednyi szenvedés után végül megértettem, Isten szeret minket, 
és meg akar menteni, nem talál örömöt a szenvedésünkben, sem a 
félelmeinkben; nem a saját érdekét nézi, hanem a miénket… ez a 
valódi szeretet. Isten szeretet. És az élet Isten ajándéka számunk-
ra. Ma már nincs bennem semmi félelem.  
(Laura Dinó feljegyzései alapján) 

A cél, amelyért igazán érdemes küzdeni, az a hasznosság. Hogy arra vágyjunk, 
szolgálatára lehessünk a világnak, hogy olyat tegyünk, ami az emberiség boldog-
ságát és erényét szolgálja – ez a választás nyitva áll mindenki előtt. A lélek igazi 
vágya, hogy mások hasznára legyen. A legszebb szó, amit az ember élete végén 
hallhat: Jól van, jó és hű szolgám! (Henry van Dyke) 
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9. KÜLDETÉS 

Be kellett feküdnöm a kórházba, és gondolatban már előre kértem Istent, 
adjon nekem feladatot odabent. Négyágyas szobába kerültem, a vizit 
során azonban felajánlottak egy egyágyasat, amit rögtön el is fogadtam. 
„De ha megint egyedül leszek, mint a múltkor, milyen feladatom is lesz?” 
– futott át az agyamon a kérdés. Érdekes módon, ahogy az ajánlat jött, el 
is ment, maradtam a helyemen. A nővérek elfeledkeztek rólam. A 
körülmények elég rosszak voltak. A közös WC és a fürdőszoba a 
folyosóról nyílt, és nem a leghigiénikusabb állapotok uralkodtak; a 
szomszéd szobában fertőző beteget kezeltek. Kísértett két napig a 
gondolat, mégis kérjem a külön szobát. Mivel a bizonytalanság érzése ott 
motoszkált bennem, végül mégsem tettem. 
A harmadik napon új betegtárs érkezett a szobába. A-nak nagy fájdalmai 
voltak. Mikor meglátta a Bibliámat, elmondta, ő is berakta, de rögtön ki is 
tette a táskájából, mert félt, ha meglátják nála, kinevetik. Megkérdeztem, 
ő is olvassa-e a Szentírást. Elámultam a válaszán. Még soha nem nyitotta 
ki. „Szívesen odaadom, vagy olvashatjuk együtt is!” – mondtam neki. Azt 
szerette volna, ha én olvasok fel neki. Sétálni mentem és tanácstalansá-
gomban imádkoztam: „Istenem, mutasd meg, mit olvassak először neki! 
Te tudod, mivel szólíthatod meg a szívét!” Első nap Dániel könyvének 6. 
fejezetét olvastuk, amikor a prófétát az oroszlánok közé dobják. Második 
estére már négyen voltunk a szobában. Ekkor az Úr a tékozló fiú 
példázatát mutatta nekem, és folyamatosan imádkoztam, hogy a 
megfelelő magyarázatot fűzzem hozzá. Hatalmas felelősségnek éreztem 
Istenről, Isten nevében beszélni idegen embereknek.  
Az éjszaka nagyon nehéz volt, hajnalig imádkoztam minden szobatársa-
mért, hiszen A négy hónapja képtelen aludni lábfájása miatt. Reggel, 
mikor felébredt, elmondta, végre tudott pihenni, és nem volt olyan nagy 
fájdalma. Áldottam Jézust, aki betegségeinket, fájdalmainkat is magára 
vette. 
Tegnap hazakerültem és számot vetettem magamban – bár a körülmé-
nyeim messze nem voltak tökéletesek, enyém lett az élet legnagyobb és 
legszebb tapasztalata: Isten szolgája lehettem. Azt is hiszem, a felolvasott 
igék Isten hívó szavaként hangzottak el ott a betegágyaknál: „Mert amint 
leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a 
földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek és 
kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem 
tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz 
ott, ahová küldöttem.” (Ésa 55:10-11) 

K.A.M. 


