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Előző nap a félelemről, szorongásról beszéltünk. Mivel ezt rendkívül fontosnak tartom 
megérteni, ma is erről lesz szó.  

Ha képesek vagyunk az élet valóban fontos területeire összpontosítani, már nem kell 
amiatt aggódnunk, hogy megfelelünk-e a körülöttünk lévők elvárásainak. Isten 
elvárásai jóval fontosabbak az emberénél, ám mégis könnyebb megfelelni ezeknek. 
Miért építenénk homokvárakat, amit a szél elfújhat, eső elmoshat, ha képesek 
vagyunk szilárd alapzatra örökkévalót teremteni?   

Az emberi értékrend változó és múlandó, de a spirituális értékrend örök érvényű. Ha 
ezt tartjuk szem előtt, az élet triviális dolgai aligha töltenek el félelemmel, éppúgy, 
ahogy a felnőtt sem fél a sötéttől. A félelem és a szorongás ezentúl nem bénító 
erő, hanem olyan kihívás, melynek legyőzése lehetővé teszi a tartalmas életet.  
 
A háború nélküli, békés csatát már félig meg is nyertük, ha ismerjük az ellenfelet, 
azaz, ha tisztában vagyunk félelmünk okával, akkor jó úton haladunk afelé, hogy 
győzedelmeskedjünk rajta. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy csapásra 
megszabadulunk valamennyi félelmünktől és szorongásunktól. Az időről időre 
felbukkanó félelem vagy szorongás az élet része, és arra figyelmeztet, hogy valami 
nincs rendben a gondolkodásunkban, az ego ismét felütötte fejét és emiatt nem 
tudjuk elérni célunkat.  

Éppen ezért, ha felbukkan életünkben a félelem vagy a szorongás, ne essünk 
kétségbe, ne hagyjuk, hogy elhatalmaskodjon rajtunk a rosszkedv: jóval többre 
megyünk, ha ránézünk, felismerjük, és javítunk a helyzeten, egy egyszerű kérdéssel: 
„Amit most gondolok, mondani, vagy tenni készülök, az a zaklatottságot erősíti 
bennem, vagy a nyugalmat?” Ha a válasz a zaklatottság, akkor tudd, hogy amire 
gondolsz, ami cselekedetre ösztönöz, az az ego műve.  

Tedd fel a következő kérdést: „Isten mit tenne a helyemben?”  
Abban a pillanatban, amikor gondolataidat szeretetteljessé változtatod (megengedsz, 
elfogadsz, megbocsátasz,  

azaz isteni módon cselekszel), a zaklatottságnak nyoma sem marad.  

Ha figyelünk arra, hogy életünkben a pozitívumokra összpontosítunk, vagyis 
eredményeinkre, képességeinkre és szeretteinkre, könnyedén kiszállhatunk az 
anyagiasság ördögi körforgásából. Osszuk meg félelmeinket, aggodalmainkat olyan 
családtagjainkkal, barátainkkal, akik segítségünkre lesznek, új megvilágításba 
helyezik a problémáinkat, és pozitív megoldást sugallanak. Ne osszuk meg 
olyanokkal, akikről tudjuk, hogy saját problémánkkal az ő félelmét, aggodalmát 
erősítjük.  

(Itt jegyzem meg, hogy ha úgy érzed nincs senki, akivel megoszthatnád felmerülő 
gondolataid, amelyek zaklatottsághoz vezetnek, kérj tőlem messengeren (vagy akár 
személyes találkozással is) egy konzultációt, amikor nem csak általánosságban, 
hanem személyedre szabva is megbeszélhetünk bármit.) 



Vágjunk bele olyan tevékenységbe, ami maradéktalanul boldoggá tesz, amire már 
régóta vágytunk, s mire felocsúdunk, életünk megtelik értelmes cselekedetekkel, míg 
a félelem és a szorongás örökre eltűnik.  

Tegyük életünk részévé, mindennapossá, hogy az örökkévaló dolgokra tekintünk. 
Mindarra ami állandó, változatlan és megváltoztathatatlan. Tegyük tudatosan életünk 
részévé Istent. Hiszen itt van mindenképpen, nem tudjuk kizárni az életünkből akkor 
sem, ha a szekrény mélyére elbújunk. Az Univerzum törvényei Isten törvényei, nem 
tudjuk kikerülni, tudatlanul is jelen van minden pillanatunkban. Mennyivel 
egyszerűbb, ha tudunk róla, hiszen így élvezhetjük áldását.  

Tudatosítsuk magunkban, hogy olyan feladat elvégzésére teremttettünk, amely jóval 
nemesebb és felemelőbb, mint az élet egyéb dolgai. Itt pedig álljunk meg néhány 
mondat erejéig.  

 

Minél magasabbra tesszük a mércét, annál kevésbé keseríti meg mindennapi 
életünket a félelem és a szorongás. Ne feledjük, hogy Isten óvja, védi, szerető 
ölelésében tartja lelkünket. A testünk felett mi rendelkezünk, képesek vagyunk 
megsebezni. A lélek azonban sérthetetlen. Még annak az embernek is tiszta a lelke, 
aki élete során számtalan viszontagságon ment keresztül.  
Ne feledjük, hogy itt a földön semmitől sem kell félnünk, hiszen Isten mindig velünk 
van, és ha követjük lelkünk hangját, bőséggel hull ránk az Ő áldása.  

Bármennyire is elhatalmasodik rajtunk a félelem, szakítsunk időt arra, hogy 
lelkünk szólhasson hozzánk. A félelem (ego) eleinte talán megakadályoz abban, 
hogy meghallhassuk lelkünket. Legyünk türelmesek és állhatatosak. Csak egyre 
ügyeljünk: félelmeinkkel őszintén és szeretettel foglalkozzunk, mivel a félelem és a 
szorongás csakis az őszinte, szívből jövő hangokra reagál.  

Képzeljünk el egy olyan helyet, itt és most, ahol az anyagi javaknak, a hatalomnak és 
a szellemi sivárságnak nincs értéke. Képzelet sem kell hozzá, mert ez a hely itt van 
bennünk. Mindig az az értékes, aminek értéket tulajdonítunk. Félelmünk szertefoszlik 
amint farkasszemet nézünk vele. Ahová bevilágít a fény, ott feloszlik a sötétség. 
Kössük össze értelmünket és érzelmeinket, lelkünk hangja pedig harc nélkül eltünteti 
félelmeinket. Tegyük lehetővé, hogy életünk megteljen örömmel, odaadással és 
szeretettel. Hagyjuk, hogy lelkünk szikrázó fénye bevilágítsa a legkisebb zugot is, 
ahol a félelem megbújhat.  

Mondhatod válaszul, hogy de hiszen szükség van az anyagi javakra, igenis van 
értéke, hiszen pénzből élünk, enni kell a családnak, be kell fizetni a rezsit, szeretnék 
kényelmes körülmények között élni, időnként nyaralni, üdülni, stb… 
 
Erre én azt mondom, merd elengedni a gondolataidból, hogy a tiéd legyen. Ha 
gondolataid, vágyaid nem a pénz körül forognak, hanem azt a vágyat dédelgeted 
magadban, amit el szeretnél érni általa, nyugodtan cselekedhetsz a szíved szerint, a 
vágyaid megvalósulásához szükséges eszközök a megfelelő időben a 
rendelkezésedre fognak állni. Ha bármilyen feladatot is végzel, abban az értéked az 
odaadás, öröm, szeretet, akkor az anyagi javak megmutatkoznak az életedben. Hogy 
miképpen? Nem tudom. Olyan módon, ahogy az a Te élethelyzetedben, 
életkörülményeid között neked a lehető legjobb lesz. Amiről viszont biztosíthatlak: 
Nincs ok félelemre, csak szeress!  

 



Az előző részekben tehát kétféle érzésről beszéltünk, mégpedig a szeretetről és a 
félelemről. Azt mondtam, minden más érzés ezek alá sorolható. 

Életünk során szinte mindenki felteszi a kérdést: „Ha létezik Isten, miért engedi, hogy 
ennyi szenvedés legyen a világon?  Miért engedi Isten, hogy „rendes” emberek 
rendkívüli kínokat szenvedjenek? Miért engedi Isten a háborút, amiben emberek 
ezrei halnak meg?  
 
Több könyvben is olvastam róla, míg a Beszélgetések Istennel című könyvben, 
később pedig a Csodák Tanításában, azaz Jézus útmutatásában találtam meg rá azt 
a választ, amit végérvényesen megértettem: Isten nem teremtett sem betegséget, 
sem szenvedést, sem halált. Háborút, gyűlölséget, haragot sem teremtett. 

 
Gondold végig: Ha Isten csak örökkévaló, változatlan és megváltoztathatatlan 
dolgokat teremtett, mégpedig tökéletesre, akkor logikus, hogy a testünket nem Isten 
teremtette. Nem is gondolhatunk erre, hiszen mindannyian tudjuk, hogyan fejlődtünk 
ki egyetlen megtermékenyített petesejtből. A testet ember alkotta, és alkotja továbbra 
is. Mégpedig minden, amit ember alkot, változó, megváltoztatható és múlandó. A test 
pedig megbetegedhet, szenvedhet, végül pedig „meghal”. Ebbe Isten nem szól bele. 

Ez utóbbi azonban nem pontos megfogalmazás. A test elfárad, elnyűvik akár egy 
ruha, amikor beteljesítette feladatát, és a Lélek, azaz a szellem eltávozik belőle. A 
testet az ember alkotta, s mint minden ember alkotása múlandó. A szellem azonban 
Isten teremtése, ami örökkévaló.   

Érthető tehát az a mondás, miszerint Isten szellemet, azaz Életet lehelt a testbe. 
Mivel az Élet maga Isten, így Isten bennem – és mindenkiben – jelen van, és én Isten 
része vagyok. De nem én vagyok Isten. 
Érthetőbb példával: az óceán egyetlen cseppjében is benne van az óceán, miközben 
a csepp az óceánban van, de nem a csepp az óceán.  
Mint ahogy az óceánban tajtékzó hullámoktól elkülönül egy csepp, úgy különültünk 
el mi is Istentől, és ugyanúgy, ahogy az óceán cseppje az óceánt, mi is magunkban 
hordozzuk Istent, miközben mi magunk is megmaradunk Isten részeként.  

Annyi különbséggel, hogy míg az óceán cseppje „tudja”, hogy része az óceánnak, és 
boldogan merül alá, majd válik ki újra, mert „tudja”, hogy atyja – az óceán - 
ölelésében mindig biztonságban van, addig mi emberek egy szempillantás alatt 
elfeledkeztünk arról, hogy honnan jöttünk és kik vagyunk valójában. Ez csak azért 
van, mert a testünkkel azonosítjuk magunkat. Életünk az elválasztottság érzésétől 
félelemmel van tele mindaddig, míg fel nem ismerjük igazi valónkat, azaz, hogy soha 
nem választódottunk el Istentől.  

A testünk csupán egy kommunikációs eszköz ahhoz, hogy szellemünk – isteni 
önvalónk - különböző helyzetekben megtapasztalja önmagát. Mivel Isten nem 
teremtett félelmet, fájdalmat, betegséget, szükséget, háborúkat, éhínséget, bűnt, 
ezért igazi önvalónk, a szellemünk nem is ismeri ezeket.  

Miért tapasztaljuk meg ezeket mégis? Mert Isten azonban szabad akaratot adott 
nekünk, ezért – a feltételek nélküli, mindent megengedő szeretetével – megengedi, 
hogy azt tegyük, amit akarunk.   

 

Talán most egy kicsit nehezen tudsz mindent magadévá tenni abból, amit olvasol, 
idővel azonban minden világossá válik. Pusztán ezért nem kell lemondanod arról, 



hogy beépítsd az életedbe azokat, amelyeket viszont jól értesz. pld. könnyű felfogni 
azt, hogy a félelem mindig támadást szül, és elfogadni azt, hogy a szeretet a félelem 
ellentéte. Talán az is könnyen érthető, hogy a szeretet isteni adottságunk, a félelem 
pedig az ego műve. Így könnyedén felismerhetjük bárkinek a viselkedését, hiszen az 
vagy a szeretet kifejeződése, vagy a félelemé.   
Ha ez utóbbit tapasztaljuk, az mindig szeretetre és segítségre vágyó kérés. Ha 
csak ezzel az egy alapelvvel tisztában vagyunk, máris megváltoztathatjuk azt, 
ahogyan életünk helyzeteire, és a velünk kapcsolatba kerülő emberekre tekintünk. 
Amint megértjük a többit is, az életünk örökre megváltozik. Bőven van időnk ahhoz, 
hogy befogadjuk az egészet. 

 

Megjegyzés: Itt, ezen a pontján a kurzusunknak nem foglalkozunk az illúziók 
világának fogalmával. Tehát ha Te is velem együtt tanulod a Csodák Tanítását, akkor 
egyelőre fogadd az olvasottakat úgy, ahogy fizikai testben éljük a mindennapi 
életünket, és azt nagyon is valóságosnak látjuk. Az illúziókat belevonva – úgy vélem 
– egyelőre zavart keltenék a megértésben. 

 
 

Viszont néhány mondat erejéig kitérek az ok – okozat törvényére.  
 
Az ok – okozat törvénye az Egyetemes Univerzum, azaz Isten törvénye. Örök 
érvényű, állandó, változatlan és megváltoztathatatlan, mindent magába foglaló.  
Mindenkire, mindenhol érvényes, nem tudunk előle elbújni, nem tudjuk kikerülni. 
Ha nem lenne az ok – okozat törvénye, ami kimondja, hogy mindennek, ami történik  
(okozat) van valami oka, akkor nem tudott volna létrejönni az idő és a tér. Hiszen  
Istenben minden itt és most van. Ahhoz azonban, hogy megtapasztaljuk önmagunkat 
különböző helyzetekben, ezekre szükségünk van. Csak az időben tudunk elhelyezni 
egy okot, hogy megtapasztaljuk annak okozatát. 
 
Képzeld el, az ok – okozat nélkül nem tudnánk haladni a térben. Hiába lépsz (ok), 
ugyanott maradsz (okozat). Semmit nem tudnánk tenni, mert mindig ugyanott  
tartanánk. Persze jó lenne, ha a jó és kellemes okozatok jönnének, a rosszak pedig 
nem. De ez már csak azért sem lehet így, mert káoszt okozna, hiszen ahányan  
vagyunk, annyiféleképpen minősítünk jónak és rossznak valamit. Ráadásul Isten 
nem minősít, számára semmi nem ilyen vagy olyan. Isten csak megengedi, hogy azt 
tapasztaljuk, amire vágyunk.  
 

Tehát azt mondtuk, szenvedésre csak a test képes. A szellem ugyanis megmaradt az 
Egységben, ahol nincs szenvedés. Most pedig a Csodák tanításából idézek, a  
kiemelt részek és a részekre tagolás tőlem származnak, mert fontosnak tartom  
tanulásunknak ebben a fázisában. Ne feledd, hogy az elme egyik részét a szellem, 
azaz a Szentlélek, a másik részét pedig az ego uralja:   
 
„Az érzékelés a test funkciói közé tartozik, így szükségképpen a tudatosság 
egyfajta korlátozására utal: a test szemét és fülét használja, és a test korlátozott  
reakcióit hívja életre. Bár a test önálló mozgatórugókkal rendelkező, független  
szervezetnek tűnik, valójában mindig az elme szándékai vezérlik, és ha az elme 
arra akarja használni, hogy bármilyen formában támadást indítson mások ellen, a 
test a betegség, az öregség és a romlás prédájává lesz.  



 
Ám ha az elme elfogadja a Szentlélek célját, a test az embertársainkkal való  
kommunikáció hasznos és hasznossága végezetéig sérthetetlen eszközévé válik, 
amelytől gyengéden megválunk majd, ha már nem lesz rá szükségünk.  
 
A test önmagában véve éppúgy semleges, mint az érzékelés világának összes 
többi eleme, és csakis az elme akaratán múlik, hogy vajon az ego vagy a 
Szentlélek céljaira használjuk-e fel. A testi szem által történő látás ellentéte 
Krisztus látomása, amely a gyengeség helyett az erőt, az elkülönülés helyett az 
egységet, a félelem helyett a szeretetet tükrözi. A testi fül által történő hallás ellentéte 
az Istenért szóló Hang, a mindannyiunkban ott lakozó Szentlélek által megvalósuló 
kommunikáció.  
 

Talán távolinak és halknak hallod az Ő hangját, és sokkal hangosabb számodra a 
kisszerű, elkülönült én érdekében szóló ego, ám ez pont fordítva van. A Szentlélek 
félreérthetetlen tisztasággal szól hozzád, ellenállhatatlan kérést intéz feléd. 
Hacsak nem döntesz úgy, hogy a testeddel azonosítod magad, nem lehetsz 
süket az Ő megszabadulást és reményt hirdető üzenetére, és örömmel cseréled 
majd el Krisztus látomására az önmagadról alkotott siralmas képedet. 
 
Krisztus látomása a Szentlélek ajándéka, amely alternatívát kínál számodra az 
elkülönülés illúziója, a bűn, a bűntudat és a halál hiedelme helyett. Ez az 
ajándék helyreigazítja az érzékelés valamennyi tévedését, és feloldja az e világ 
alapját képező összes látszólagos ellentmondást. Krisztus látomásának nyájas 
fényében mindent más nézőpontból látsz majd: mindent abból a tudásból eredő 
gondolati rendszerből szemlélsz majd, amely nemcsak lehetségessé, de 
elkerülhetetlenné is teszi azt, hogy végül visszatérj Istenhez.” 
(Csodák tanítása: Előszó XIII – XIV részlet) 

 
Az a tény, hogy természetünknél fogva felzaklat minket a háború, a szenvedés, arról 
tanúskodik, hogy hiszünk egy jó és igazságos Istenben, és elvárjuk tőle, hogy 
igazságosan kormányozza a világot. Mégpedig úgy, ahogy az számunkra lenne 
igazságos. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy sok ember a fájdalmak és a 
szenvedések láttán kétségbe vonja Isten puszta létét, vagy legalábbis azt, hogy 
törődik a világgal.  

 

*** 

 

Ismét egy tanmesét hoztam neked, olvasd figyelemmel, majd elmélkedj az 
igazságán:  

„Egy paphoz egyszer beállított egy tanácsot kérő férfi.  
– Azt mondják nekünk a bölcsek: „Áldd Istent a rosszért ugyanúgy, ahogyan a jóért 
áldod.” – De hát hogyan lehet képes erre az ember amikor rosszul megy a sora?  
 
– Ismerek egy gazdaembert – válaszolta a pap –, menj el hozzá, ő majd megadja 
neked a választ.  

A férfi elment a gazdához. Még sose látott embert, aki ennél a gazdánál nehezebb 
körülmények között élt volna. A háznál nem volt mit enni, és az egész család beteg 



volt. A gazda mégis derűs volt, állandóan hangoztatta, mennyire hálás Istennek a jó 
soráért. A férfi szerette volna megtudni, mi a derűjének a titka, ezért neki is föltette 
ugyanazt a kérdést, amit a papnak.  

– Ez jó kérdés – felelte a gazda –, de miért küldött hozzám a pap? Honnan 
tudhatnám erre a kérdésre a választ? Olyan emberhez kellett volna küldenie 
téged, akinek tényleg rosszul megy a sora.” 
    

*** 

 
A problémákat, felmerülő gondokat sosem fogadjuk el „természetes” állapotnak: 
fojtogatónak és elfogadhatatlannak találjuk, és minden megteszünk annak 
érdekében, hogy csökkentsük a „gyötrelmeinket”. Sajnos általában eszünkbe sem jut, 
hogy a problémák, felmerülő gondok már okozatai annak, amit előzőleg gondoltunk, 
mondtunk, cselekedtünk. Ez a látásmód azonban képes megtörni az akaratunkat, 
meggátol bennünket a világos gondolkodásban, és abban, hogy megoldást 
találjunk. Hogyan oldjuk hát fel ezt a dilemmát, hogyan menekülhetünk meg a – 
legtöbbször önmagunknak okozott - problémák karmai közül? 

 

A fájdalomról és a szenvedésről szólva nagyon óvatosnak kell lennünk. Annak 
ellenére, hogy nagyon is valósnak tűnő, gyakran megsemmisítő erejű élményekben 
van részünk – egy szeretett ember elvesztése, súlyos balszerencse –, érzelmek 
formájában manifesztálódnak, ezért immunisak a racionális érvelésre. Hogyan 
beszélhetjük hát meg ezeket a dolgokat úgy, hogy ne sértsük a szenvedőt, ha más 
valakiről van szó, és hogyan kezeljük azt önmagunkban?  

Úgy, hogy tudomásul vesszük: az érzelmi, a spirituális és a testi fájdalom egyaránt 
valósnak tűnik, és hiába beszélünk is akármennyit, valójában akkor amikor éppen 
zajlik, nem tudjuk enyhíteni. Ha azonban tovább akarunk lépni, és igazán tartalmas 
életet szeretnénk élni, a fájdalommal és a szenvedéssel hatékonyan és együttérzően 
kell foglalkozni. 

Logikus gondolkodásunkat a félelem diktálta érzelem elhomályosítja, ha pedig ez az 
érzelem olyan erős, mint a fájdalom, akkor képes egészen fölemészteni minket, 
képes eltorzítani a világról és az önmagunkról alkotott képünket. Ez a fajta érzelem 
önmagában véve is paradoxon: természetesnek, valóságosnak tűnő érzés, rajtuk 
keresztül mégis természetellenes fényben látjuk a dolgokat.  

Vannak olyan emberek, akik megpróbálják megmagyarázni ezeket az érzelmeket. 
Egyes hívő emberek azzal próbálják csökkenteni a fájdalmat, hogy kifejtik: Isten 
kívánja ezt tőlünk. Isten pedig soha nem kíván olyat, ami miatt nekünk szenvednünk 
kellene. Szenvedésünk mindig okozat, az ok pedig mindig önmagunkban 
keresendő. Mások a fájdalmat arra használják, hogy azzal igazolják keserűségüket 
vagy épp rosszindulatukat, hogy figyelmet vívjanak ki vele.  
 
Erre ebben a formában nincs megfelelő magyarázat addig, míg a szenvedés okát 
magunkon kívül keressük. A legnagyobb gondolkodó, a legelszántabb hívő, a 
legádázabb kételkedő mind csak tapogatózik a válasz után, amikor ő maga szenved. 
A szenvedő ember külön kategória. Úgy érzi, a fájdalom feljogosítja, hogy kérdőre 
vonja Istent, vagy hogy csak hallgasson, és hagyja, hogy átjárja a fájdalom.  



Nem megfelelő, nem szeretetteljes dolog, ha olyan valaki próbálja meg 
magyarázatokkal eloszlatni a szenvedő ember fájdalmát, aki maga nem szenved, 
vagy ha – szélsőséges esetben – kétségbe vonja a szenvedő embernek Istenbe 
vetett hitét. Azt pedig végképp szükségtelen ilyenkor megmagyarázni, hogy minden 
fájdalom gyökere önmagából, saját egojából fakad.  

Kivételt képez ez alól, ha önmagunk fájdalmáról, szenvedéséről van szó, és elég 
tudatosak vagyunk ahhoz, hogy erről az oldalról vizsgáljuk meg a kérdést. 

Meg kell vizsgálnunk, mi is a szándékunk azokkal a kérdésekkel, amelyeket 
fájdalmunkban Istennek fölteszünk. Haragból fakadnak ezek a kérdések? Egonk 
használ minket arra, hogy meggyengítse kapcsolatunkat Istennel? Arra használjuk a 
fájdalmunkat, hogy igazoljuk a válaszunkat? Nem számít, mennyire nehéz is, minden 
tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy ne hagyjuk negatív 
érzelmeinket eluralkodni magunkon.  

 
Előfordulhat, hogy egy bizonyos ponthoz érve úgy érezzük, hogy meg kell adnunk 
magunkat a fájdalomnak, sőt az is megtörténhet, hogy valaki fájdalmában elfordul 
Istentől. Aki azonban elfordul Istentől, elfordul a fájdalom és a szenvedés 
megoldásának lehetőségétől, és így lehetővé teszi, hogy a fájdalom valóban 
áldozatul ejtse. 

Még a legmélyebb elkeseredés pillanataiban sem szabad elfelejtenünk, hogy az 
Istenbe vetett abszolút hit ad lehetőséget arra, hogy valamiképp megbéküljünk a 
fájdalommal, vagy a gyászunkkal, hogy elviseljük azt. Egy Isten nélküli világban a 
fájdalom és a szenvedés valóban korlátok nélkül eluralkodhat. Így azonban, hogy Ő 
áll a kormányrúdnál, még ha nem csillapodik is a fájdalmunk, akkor is el tudjuk 
fogadni, hogy hozzátartozik ahhoz az élethez, amit éppen élünk: arra ösztönöz 
minket, hogy megoldásokat keressünk, hogy felfedezzük az Istenhez fűződő 
kapcsolatunkat, és hogy okuljunk a tapasztalatokból.  
 
Ebben rejlik a fájdalom nagy kihívása: belemerülünk, megengedjük-e, hogy 
elgyengítsen, vagy ösztönzésnek tekintjük, amely arra sarkall minket, hogy még 
mélyebbre szálljunk önmagunkba és hitünkbe? Megengedjük-e az érzelmeinknek, 
hogy eltorzítsák belső igazságérzetünket, vagy tűzpróbának tekintjük, amiből 
erősebben kerülünk ki, mint amilyen erősek valaha is voltunk.  
 
A fájdalom igazi jelentőségéről csak a fájdalom előtt vagy után tudunk beszélni – a 
fájdalom és szenvedés közben nincs mit mondani. Tehát a „bőség éveiben” fel kell 
készülnünk a „szükség éveire”. Minél jobban, és minél igazabban megértjük az 
életünket olyankor, amikor jól mennek a dolgok, amikor egészségesek vagyunk és 
minden rendben halad az életünkben, annál jobban megbirkózunk majd a 
problémákkal, lesújtó fájdalommal. Ilyenkor ugyanis felismerjük, hogyan éreztünk, 
gondolkodtunk, beszéltünk és cselekedtünk a „bőség” időszakában. A szükség 
idején csak annyi dolgunk van, hogy visszatereljük magunkat arra az útra, amikor 
minden rendben volt. 

Amikor pedig végképp megértjük kik is vagyunk valójában, bármi történjék is, jöhet 
ugyan átmeneti fájdalom, amiben esetleg szenvedünk is, de megengedjük 
magunknak, mert tudjuk, hogy ez átmeneti érzés. 

 



„Az a fa, amelyik erős gyökereket eresztett, a hatalmas vihart is kiállja, ám ha 
gyökerei gyengék, a legkisebb vihar is megtépázza.” (Rumi indián mondás) 

 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a probléma – legyen az fizikai betegségből eredő 
testi fájdalom, vagy egyéb probléma -, nem szükségszerűen normális jelenség, 
hanem rendellenesség. Ezért nem szabad hagyni, hogy rendellenes gondolataink 
és kételyeink arra az álláspontra juttassanak minket, hogy a problémák 
természetesek az életünkben. Mivel Isten nem teremtett betegséget, fájdalmat, 
problémákat, ezek oka mindig önmagunkban keresendő. 

 

 

 

Isten áldása kísérje utunkat. 

Szeretettel: Ágnes 

 


