
„Hagyd az Úrra a te utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra  
fényt derít.” ZSOLTÁR 37,5. 

Könnyű neked, te burokban születtél!
Anyukám barátnője mondogatta mindig: könnyű neked, te burokban születtél!

Valóban olyan könnyű volt nekem?

Ami a születésemet illeti, tényleg burokban születtem, mert kiemeltek édesanyám méhéből a 8. 
hónapban. Anyukám terhességi vesemérgezést kapott, a kóma határán volt már, amikor az orvosok úgy 
döntöttek, nem várhatnak tovább: az anyát kell menteni. 

A közhiedelemmel ellentétben, a burokban születés egyáltalán nem veszélytelen a magzat számára, 
hiszen ha rövid időn belül nem szabadítják ki a burok fogságából, megfulladhat. Ezért, ha szerencséről 
beszélhetünk ilyen esetben, akkor inkább azt mondhatjuk szerencsének, hogy a magzat a burokban 
születés ellenére életeben maradt.

Megmaradtam én is, csak sokáig nem tudtam, hogy minek. Édesanyám nehezen fogadott el. Talán, 
mert úgy megkínoztam. Édesapám meg valószínűleg azért haragudott rám, mert anyukámnak nem 
lehetett több gyermeke, én meg „csak” lány lettem. Gyakran voltam a nagyszüleimnél, 5 éves koromtól 
az anyai nagymamám nevelt. Ma már sok mindent értek, de akkor iszonyatosan fájt, mert azt 
gondoltam, hogy nem kellek a szüleimnek. Értéktelennek tartottam magam. Úgy nőttem fel, hogy nem 
emlékszem egyetlen anyák napi ünnepre sem, ahol jelen lett volna az édesanyám. Nincsenek emlékeim 
a születésnapjaimról, névnapjaimról, pedig biztos voltak, de semmi nem maradt meg. Ami 
emlékfoszlányok vannak ebből az időszakból, az inkább egy állandó sóvárgás a szüleim után.

Akkor kerültem vissza hozzájuk, amikor a nagymamám megbetegedett, és már nem tudott ellátni. 
Összeköltöztünk mind, de a szüleim nem igazán tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel. Nagymamám se 
tudta feldolgozni, hogy a szüleimre szorul. Másfél év után, 61 évesen, végelgyengülésben meghalt. Az 
orvosok azt mondták, nem akart élni tovább.

Az igazság az, hogy én se nagyon. 14-18 éves korom között sokszor gondoltam a halálra. 
Feleslegesnek éreztem magam, nem igen illettem bele a szüleim életvitelébe. Újságszéleken 
leveleztünk egy másfél szobás lakásban. Ráadásul a szüleim házassága egyre inkább már csak látszat 
volt, és én gyűlöltem ezt a képmutatást. Apám, talán be akarta hozni az elmulasztott nevelésemet, vagy 
rajtam vezette le a feszültségét, durva volt velem és szó szerint idomított, mint egy állatot. „Olyan 
vagy, mint egy lajhár, lusta, trehány disznó, suta balog” – ezek voltak a kedvenc szavai. Nyomaték 
kedvéért jó párszor fel is pofozott. Féltem tőle. Összerándult a gyomrom, ha megláttam. 

Anyám próbált óvni valamennyire, de a legrosszabbat választotta, bár akkor volt benne valami 
izgalmas számomra: én lettem a titkos szövetségese apám ellen. A barátnőjének tekintett, nem a 
lányának. Olyan titkokkal terhelt meg, amit egy serdülő lány még nem bír el. Persze mindebből a 
környezetünk szinte semmit sem vett észre. Elég jól tanultam, a gimnáziumban aktívan 
bekapcsolódtam a közösségi életbe, egy darabig hegedültem, aztán énekkarba jártam, sportoltam, 
igyekeztem elnyomni magamban az újra és újra feltörő kérdést: miért nem szeretnek engem, mit 
vétettem?

19 éves koromban a szüleim elváltak. Egy kicsit valóban könnyebb lett az életem, egyetemre jártam, 



anyámmal úgy éltünk együtt, mint két barátnő. Mindent megbeszéltünk. Akkoriban ő lett a 
példaképem. Olyan akartam lenni, mint ő. Szép volt, sikeres és körülrajongták a férfiak. Tetszett nekem 
ez az élet! Jöttek a szerelmek, kapcsolatok, házasságok. De, amit kerestem, nem találtam meg!

Azt akartam, hogy szeressenek, és hogy szerethessek! De vagy az én szeretetem nem kellett, vagy 
nekem nem volt elég az, amit a másik adni tudott. Olthatatlan szomjúság volt bennem valami olyan 
iránt, amit akkoriban nem tudtam megfogalmazni, csak a hiányát éreztem.

Közben megszületett a kislányom, aki igazi ajándék volt számomra. Jó tanuló, szófogadó gyermek volt. 
Életem legszebb 22 évét kaptam tőle, és most már az unokákat is. Előrehaladtam a pályámon, pedig 
állandó átszervezések, leépítések nehezítették az utamat. Mégsem voltam elégedett. Azt hittem, majd a 
válás megoldja, de nem így lett. Az üzletben is kipróbáltam magam, ott is értem el sikereket, de egy idő 
után újra éreztem azt a szorító érzést a lelkem mélyén. És nem múlt el a szomjúságom egy újabb 
házassággal sem. Belevetettem magam a munkámba, de ez sem segített. 

Mindeközben kellett társadalmi méretekben átélnünk − a rendszerváltásnak nevezett, zűrzavarral járó − 
morális és egzisztenciális bizonytalanságot. Szomorúan tapasztaltam, hogy ami valójában történik, az 
nem az, amire oly sokan vágytak. Nagy remények és nagy csalódások időszaka volt ez 
mindannyiunknak. Szörnyű válságot éltem meg azokban az években szakmailag is. El is akartam 
hagyni a pályát, de aztán maradtam mégis a tanári hivatásomnál, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. 

De hogyan is kerültem kapcsolatba Istennel? A 90-es évektől már tudatosan kerestem az élet nagy 
kérdéseire a válaszokat. Ki vagyok, honnan jöttem, hová tartok, miért vagyok itt, mi az én feladatom? 
Ebben a kereső időszakomban végeztem el az Agykontrollt, Intenzív megvilágosodás tréninget, Darnel 
személyiségfejlesztő tréninget, és belekóstoltam még néhány dologba. Ma is csodálom Isten türelmét, 
és köszönöm azt, hogy átvezetett ezeken az állomásokon. Mindenhol fejlődtem, de a hiányérzetem nem 
múlt el.

Isten sokféleképpen szólhat az emberekhez. Ma a legbiztosabb kapaszkodó az IGE, amely a 
Bibliában található. A Biblia nemcsak egy könyv a sok közül, hanem maga a Szentírás. Olyan írásokat 
foglal magába, amelyek a Szenlélek sugallatára születtek. Benne találhatóak Isten kijelentései 
önmagáról és a teremtett világról. Minden benne van, amire az embernek szüksége van az 
üdvösséghez.

Csakhogy ez a meggyőződés semmit nem mond még annak, aki úton van! Úgysem hiszi el, hogy a 
Biblia az Élet könyve! Ostobaságnak, butaságnak tarthatja vagy legfeljebb mítosznak. Hogy honnan 
tudom? Onnan, hogy én voltam az, aki ezt gondolta! Szegény nagymamámat is kigúnyoltam, amiért 
folyton a bibliáját bújta. 

Akkor hát hogyan lehet kapcsolatba kerülni Istennel? Ahány ember, annyiféleképpen. Akárhol is 
tartasz, ha nem idegenkedsz a templomba járástól vagy felvételek meghallgatásától, hallgasd az 
igehirdetéseket, olvasd a bibliát! Csak hagyd, hogy az élő IGE hasson rád! Nem baj, ha még nem érted. 
Keresd olyan emberek társaságát, akik már Istennel járnak, kérdezd őket, beszélgess velük! Kezdjél el 
olyan könyveket olvasni, amelyek keresztény témájúak! A többit bízd Istenre!

Engem sajátos módon talált meg Isten. Már 3 éve keresgéltem a fent említett helyeken, amikor egy 
éjjel különös dolog történt velem. Ma sem tudom biztosan, hogy álom volt-e vagy más, amit nem 



tudok megmagyarázni. Éjjel egyszer csak valami leírhatatlanul gyönyörű fény árasztotta el a 
szobámat. Betöltötte az egész teret, szikrázóan ragyogott, a fénysugarak meg körülöleltek. Ebben a 
fényben felültem az ágyamon, és hangosan, úgy, hogy a saját szavaim ma is itt csengenek a fülemben 
azt mondtam: „Istenem, mutasd meg nekem az utat …” Aztán a fény hirtelen eltűnt, én pedig mély 
álomba zuhantam. És reggel, amikor felébredtem, már tudtam, hogy mi az, amit keresek. Isten létezik! 
Ez volt az első információ, amiről bizonyosságot nyertem.

Saját bibliám akkor még nem volt, de innentől kezdve már egyre látványosabban vezetett az ÚR. Első 
bibliámat az utcán nyomta a kezembe valaki, aki meg akart téríteni. Akkor még félretettem, de már 
volt, ha akartam elő vehettem. Néha bele is néztem, de még nem láttam benne mást, csak történeteket.

Egy másik emlékezetes esemény szó szerint megállított, megfordított és elindított teljesen ellenkező 
irányba, mint amerre addig jártam. A főiskolán, ahol tanítottam, minden szerdán délután elmentem 
szaunázni. Ezen a napon is így történt. Már éppen jöttem kifelé, amikor egy gondolat belém hasított: ne 
a főkapunk menjél ki, hanem a másikon! Nem értettem, miért, de olyan erős volt ez a sugallat, hogy 
elindultam a másik kijárat felé. Az ajtón megláttam egy plakátot, amelyen ez állt: „Ma délután 16 órai 
kezdettel, Sípos Ete Álmos lelkipásztor előadást tart a hallgatóknak «Teremtés vagy evolúció» címmel 
a kollégium épületében. 2 perc volt még 4 óráig! Érdekesnek tartottam a címet, ezért fogtam és 
visszafordultam. Beültem a hallgatók közé. Aztán még ott ragadtam 9 alkalommal. Ez volt az a pont, 
amikor az én kissé már repedező materialista világnézetem végleg a porba hullt.

Innen már csak egy lépés hiányzott, hogy rátaláljak arra a gyülekezetre, ahol Sípos Ete Álmos volt a 
lelkész. Ott tértem meg, ott jutott hitre a lányom is. Ma is a budapesti Nagyvárad-téri Református 
Gyülekezetet tartom anyagyülekezetemnek. Ha otthon vagyok, mindig elmegyek közéjük, bár sajnos, a 
lelkészünk már nyugdíjba ment.

Persze időbe tellett, amíg rájöttem, hogy nem valamit, hanem valakit kerestem, akinek neve Jézus 
Krisztus. 1995-ben, a véneki csendeshéten tettem bűnvallást magamban, egy átvirrasztott, átsírt 
éjszakán, majd másnap egyik lelki testvéremnek is, akit azóta is lelki anyámnak tekintek. És csak, 
amikor már kezdtem látó szemekkel olvasni a bibliámat, akkor találtam rá benne arra a mondatra, 
ami azon a fénnyel teli éjszakán elhangzott a számból. Mert amit akkor mondtam, egy ige volt, több 
helyen is előfordul a szentírásban (Zsolt 143:8; 2Móz 33:13; stb.). Hogyan lehetséges igét mondani 
annak, aki azt se tudja, mi az? Isten titkai ezek, végtelen szeretetének, kegyelmének látványos jelei.

Ki más tudhatta volna azt is 1999-ben − amikor az átszervezések miatt kényszerből beültem egy angol 
nyelvtanfolyamra −, hogy nekem 2005-től majd szükségem lesz az angolra és egy angol nyelvű 
bibliára, amit 2000-ben, Budapesten a 7-es buszon találtam? A busz tömve volt, és furcsálltam, hogy 
senki nem ül le az egyetlen szabad helyre. Ahogy közelebb mentem, észrevettem, hogy az ülésen ott 
hevert egy elég viseltes angol nyelvű New King James kiadású Szent Biblia. Senkinek nem kellett, 
nem tudták, ki hagyta ott, hát felemeltem a bibliát és leültem. 

Kíváncsiságból belelapoztam és a hátuljába ez volt írva: This Bible was presented to Martin Potter, 
from a very dear lady. I present this Bible to Edmund [olvashatatlan vezetéknév], my dear friend, who 
needs it more than I do. God Bless. Nem tudom, hogy ennek az Edmundnak miért nem kellett már, 
lehet, hogy volt neki másik, de hogy nem elvesztette, abban biztos vagyok. Az a biblia oda volt 
készítve. Így lett nekem angol nyelvű bibliám, amit azóta is őrzök, de ha valakinek nálam is nagyobb 



szüksége lesz rá, továbbadom.

Isten végtelen szeretetét látom abban is, ahogyan kárpótolt engem a biológiai szüleimért. Nem lett 
tökéletes a kapcsolatom édesapámmal, de képes voltam elengedni a fájdalmat, és ma már úgy tekintek 
a gyerekkoromra, mint tanulóidőre. Édesanyámra sem neheztelek már, amiért nem olyan mintát adott 
nekem, amin Isten áldása lehetne. Imádkozom mindkettőjükért, hogy az Úr könyörüljön meg rajtuk, és 
visszatalálhassanak hozzá még életükben. A testi szüleim helyett kaptam lelki anyákat mindkét 
gyülekezetben, Hankóné, Anikát otthon, Balatoni Bertuskát itt, akik lányukként szeretnek. Egy rövid 
időre megélhettem azt is, milyen lett volna, ha apám elfogad úgy, ahogy vagyok. Sajnos, már elment 
közülünk Vietorisz Lajos tiszteletes, de az a pár hónap, amikor a bizalmába fogadott és lelki lányaként 
szeretett, örökre megmarad.

Még sorolhatnám, hogyan vezet Isten napról-napra, hogyan engedi, hogy fejlődjek lélekben, és hogyan 
tanít a bukásaimon keresztül is. Ezzel a bizonyságtétellel biztatni szeretnélek benneteket, hogy ne 
féljetek Jézushoz jönni! Mindegy, hogy ki vagy, honnan jöttél, mit csináltál, Jézus vár téged és kínálja 
neked az új életet.

Ha az tart vissza, hogy a hívőség valami élettől elszakadt, aszkéta magatartást követel, akkor el 
szeretném oszlatni ezt a félelmedet. A hit nem beszűkülést jelent, hanem kinyílást a teljesség felé. A 
hívő élet több, mint vallás vagy filozófia, vagy valamilyen ezoterikus tudás birtoklása. Jézus 
Krisztusban újjászülethetsz! Ez maga a beteljesedés. Tökéletes leírását adni nem lehet, csak átélni.

Megélheted azt, aki valójában vagy, akinek Isten teremtett! Egy minőségileg más életet kezdhetsz 
el élni. Nem lesz többé szükséged drága tanfolyamokra, önmegvalósító technikákra ahhoz, hogy 
boldog légy, hiszen közvetlen kapcsolatba léphetsz a teremtőddel. Lehet, hogy eddig is volt 
elképzelésed Istenről, de egészen más az, amikor Ő jön el hozzád, Ő jelenti ki magát neked és te 
elfogadod. 

Ha még nem tetted meg, és a mai nap befogadod Jézust a szívedbe, természetesen holnaptól nem leszel 
egycsapásra más ember. De a Szentlélek elkezd téged is formálni, és ne félj, nem végez fél munkát! 
Néha visszahúz majd a múlt, a régi szokások, régi bűnök, emlékek. Ne félj attól, hogy elbuksz! Az Úr 
Jézus szeret téged és felemel. 

40 éves koromban mondtam IGEN-t az ÚR Jézusnak, akkor adtam át az életem irányítását neki. Azóta 
is tisztogat, formál. Vannak már olyan területei az életemnek, ahol látszik a változás, és vannak 
visszaeső bűneim, mint mindannyiunknak, hiszen ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más.

Amiben mégis különbözik az Istennek átadott élet a nem hívőétől, az a bizonyosság, hogy az ÚR 
SZERET! Nem hagy el soha, hozzá mindig fordulhatsz, elfogad olyannak, amilyen vagy, miközben 
mégis olyanná formál, ami neked a legjobb.

És ez az, amit én kerestem! Egy szilárd pontot az életemben, valamit, vagy valakit, ami vagy aki 
sohasem változik, független tőlem, öröktől fogva létezik, és soha többé nem hagy magamra. És amióta 
megbizonyosodtam róla, hogy létezik, úgy érzem, megérkeztem. Már nem kell keresgélni tovább. 
Ettől a bizonyosságtól lett béke a szívemben, ez ad erőt a nehezekben, ez tesz képessé a megbocsátásra 
és ez a szeretet késztet arra, hogy továbbadjam másoknak az örömhírt. Ez a bizonyosság a tiéd is lehet! 

Ha szeretnéd átadni az életed irányítását Jézus Krisztusnak, nem kell mást tenned, csak mondd 



ezt el neki a saját szavaiddal egy csendes helyen. De megteheted ezt a templomban is, imádkozás 
közben. Megteheted úgy is, hogy felkeresel egy lelkészt vagy egy hitben járatos embert, és együtt 
imádkoztok ezért. A többit bízd az Úrra, ő elvégzi benned.

Ha mégis szívesebben mondanál egy kész megtérő imát, mondhatod ezt is:

„Istenem, bevallom, bűnös vagyok, és megértem, hogy a bűnöm elválaszt Tőled. Hiszem, hogy 
Jézus, Isten lévén, megfizette a büntetést minden bűnömért, amikor meghalt a kereszten és 
feltámadt a halálból. Uram Jézus, köszönöm neked, hogy meghaltál értem. Kérlek, bocsásd meg 
bűneimet. Megtérek útjaimból és meg akarom változtatni az irányt, amelyben életem halad. És 
most, Uram Jézus, kitárom életem ajtaját, s megkérlek, jöjj be az életembe, mint Uram és 
Megváltóm. Csakis tőled remélem a bűneim bocsánatát és az örök élet ingyenes ajándékát. 
Ámen” (John Maisel: Isten-e Jézus? Is Jesus God? 111. old.)
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