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Fejezetek egy hívő ember életéből 

 

Amikor először hallunk Istenről, két dolgot biztosan megértünk:  

Isten szeret és mindenható. 

Ha ez így van, akkor imáink főként ilyenek: Istenem, adj ezt, meg adj azt, és imádkozunk, hogy segítsen meg 

terveikben, amiket el szeretnének érni és büntesse meg az utálatos szomszédot vagy kollégát. Kis idő múlva nem 

értjük, hogy miért kaptunk olyan keveset abból, amit kértünk, miért engedi meg Isten azt a sok rosszat a világban 

és a szomszédnak, kollégának, miért megy mindig jobban és akkor mire is jó ez az egész… 

Sokan tovább jutnak és olyan célokat tűznek ki, amik már Istennek is tetszhetnek. pl. Elmennek Afrikába koptokat 

téríteni, létrehoznak vmi közcélú szervezetet éhező gyerekek vagy elárvult kutyák segítésére vagy egyszerűen 

adakoznak egy-egy nagyobb összeget egy ilyen szervezetnek. 

De nem még kérdezzük meg vajon Isten mit akar, hogy tegyünk és nem értjük, hogy miért nem változik életük jobb 

irányba. 

Némelyek eljutnak a kérdésig: Mit tegyek Istenem? Kérj bármit, csak ezt meg azt meg amazt az egyet ne kérd, mert 

azt nem tudnám megtenni. Pedig Isten pont azt akarja, hogy tedd meg a lehetetlent.  

Később talán már hálát tudunk adni, mindazért a jóért, amink van, mert sejtjük, hogy kaptuk azokat. És tovább 

építjük házainkat, inkább erős várunkat maguknak és szeretteiknek. Bebiztosítjuk magukat bankszámlával, 

életbiztosítással, diplomákkal stb, hogy ha mégis beütne a krach, akkor is legyen ami megsegít. Amikor 

körülnézünk felhalmozott anyagi és szellemi javainkra, megnyugodva hallunk egy hangot, hogy szép volt, jól 

csináltad. 

(Ez a hang szólalt meg gyönyörű kórusként a Jézus krisztus szuper sztárban Júdásnak, amikor elárulja Jézust, 

majd amikor felakasztja magát  

és Kazandzakisz filmjében egy angyali kislánytól, amikor az idős, két feleséggel sok gyerekkel és jómóddal 

megáldott, de kereszthalált nem vállaló „Jézus” elgondolkodik, hogy tényleg ez volt-e az útja, ezt kellett-e tennie.)  

De ezek egyike sem Isten hangja. 

Ekkor imáink főként arról szolnak, hogy óvj meg a rettegett haláltól, balesettől, betegségtől és alapvetően minden 

változástól, mert nekünk jó itt. Itt építsünk sátrat, kérik a mai tanítványok, lehetőleg betonból és luxus 

berendezéssel.  

Pedig Isten talán pont azt akarja, hogy változtassunk életünkön és talán szeretne megállítani, kizökkenteni ebből az 

állapotból, mert van út tovább is. 

 

Vajon eljutunk-e arra az útra, ahol meghalunk önmagunknak, hogy éljünk Krisztusnak?  

Ahol nem fogja földi kincsünk teherként nyomni vállunkat, mint annak a szegény Gazdag ifjúnak?  

Ahol utálatos szomszédunkért vagy kollégánkért nem csak imádkozunk, hanem lépéseket is teszünk, mert tényleg 

szeretjük ellenségeinket?  

Ahol már nem félünk, hogy bolondnak néznek, mert a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. 

Arra az útra, ahol a betegség csak egy tövis, amit azért kapok, hogy el ne bízzam magam, és vállalom a 

szenvedést vagy a halált is hitemért, mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség.  

 

Hálát adok Istennek, hogy ezt az utat nem csak Jézus járta végig. 


