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Bevezetés

Igazán örülök, hogy a kezedben tartod most ezt a könyvet,
mely  reményeim szerint  bele  fog  szólni  az  életedbe,  és
talán maradandó nyomot hagy majd. Olvasás közben fel-
merülhet benned a kérdés, miért írtam le ilyen kegyetlen
őszinteséggel  az  itt  megjelenő történeteket.  A válaszom:
-Azért, mert sajnos pontosan így estek meg.

Ebből kifolyólag ez a mű sokkal több és mélyrehatóbb egy
egyszerű  regénynél!  Valóságalapja  mögött  nem  csupán
hús-vér  emberek  állnak,  hanem  számunkra  esetlegesen
ismeretlen, szemeinkkel nem látható alvilági és mennyei
lények is. Hatalmak ütköznek meg az emberi sorsok felett,
és hol drámai, hol pedig örömteli eseményeket generálnak.
Az árnyékvilág, melyet nem érzékelünk, sokkalta komo-
lyabb hatással van az életünkre, mint azt hinnénk! 

Miután  végigolvastad  a  könyvet,  másként  kell  nézned
magadra! Nem csak egy szürke pont vagy ebben a rohanó
világban, hanem egy különleges kincs, egyedi, személyre
szabott  életcéllal!  A következő  oldalakon  megtudhatod,
hogy honnan jöttél, és azt is, merre tartasz. Minél komo-
lyabban veszed a küldetésedet, annál hasznosabb és gyö-
keresebb lesz a változás, melyet okozol. Gyere, és lépj be
bátran ebbe a különleges világba!
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Hatéves  forma,  vékonydongájú,  tejföl  szőke  kisfiú
gyalogol  a  homokos pusztaságban egyik tanyától  a  má-
sikig. Koszos rövidnadrágja és trikója kissé ódivatú, mert
a  „nincs”  születésétől  fogva  ismert  fogalom  számára.
Nagy kék szemeiről  sosem szereti,  ha szó esik.  Sírni  is
képes,  mikor  ezek  említésre  kerülnek.  Kisebb  szemeket
akar, mint amilyen másoknak is van. 
Tekintetével a láthatárt fürkészi. Amíg csak ellát, vizsgá-
lódik  és  elemez.  Jobb  kezében  egy  nylon  szatyrot  szo-
rongat,  amiben  egy  üres,  műanyag  kanna  rejtőzik.  A
szomszédba tart, hogy borral töltsék meg azt az átkozott
edényt.  Nem, nem szereti,  sőt,  gyűlöli  ezt  a  folyadékot,
melyet  hol  sötétvörös,  hol  pedig  átlátszó,  aranysárgás
színben kell hazacipelnie. Mikor megtelik a „blanka”, aho-
gyan ők hívják,  már  közel  sem olyan könnyű,  mint  így
üresen lóbálva.  Chris  kicsi  még, de nagyon is jól  tudja,
hogy mennyi baj okozója az alkohol. Tisztában van vele,
hogy ha ennyi bor elfogy egy nap vagy akár egy este alatt,
akkor félelmetes dolgok történnek otthon! Félelmetesek.
Nem szeret  erre  gondolni.  Most  sem akar,  miközben  a
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szomszédba gyalogol, hogy megtöltsék a kannát. Tudja azt
is, hogy Amy néni megint nem fog örülni, hogy Chris bal
keze  üres  és  nem  szorongat  benne  pénzt,  ahogy  néha
szokta. Most megint csak ígéretekkel tud fizetni neki az
italért. Az apukája szavaival, melyek most így szólnak:
- Majd a héten elviszem neki a pénzt valamelyik nap.
Mindez annyira kínos a kisfiú számára, hiszen újra végig
kell  hallgatnia,  ahogyan  apukáját  szidják,  becsmérlik.
Apaképe ingatag,  zavaros,  és  világosan megtanulta  már,
hogy ha ez a bor elfogy, még zavarosabb lesz minden!

Akárhogyan is nem akarja, gondolatait mégis egyre jobban
birtokába  veszi  Félelem és  Kétségbeesés.  Így  hívják  u-
gyanis  azt  a  két  éjfekete,  ördögi  lényt,  akik  torz,  em-
berszerű pofáikkal, tűhegyes tépőfogaikat villogtatva, va-
lamikor a nyomába szegődtek. Kutyához hasonló testtar-
tásban állandóan követik őt.  Időnként  ráugranak kicsiny
lényére, és gyilkos fogaikkal, hatalmas karmaikkal tépik,
szaggatják  gyermeki  lelkét.  Most  is  ezt  teszik  könyör-
telenül  és  kínozva  a  kisfiút,  aki  mindebből  szerencsére
semmit nem lát a maga fizikai valóságában. Ezek szellemi
lények. A legkönyörtelenebbek és a leggonoszabbak egyi-
kei, melyek csak léteznek!  Jelenlétüket nem, de az egyre
erősödő félelmet nagyon is érzi, mikor arra gondol, mi fog
megint történni otthon, ha hazaér a borral,  és az elfogy.
Érzi az elkeserítő kétségbeesést is, hogy mindehhez neki is
hozzá  kell  járulnia  azzal,  hogy  szállítja  az  italt.  Nem
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akarja  ezt  tenni,  de  nincs  más  választása.  Amikor  már
visszafelé  tart  a  tele  kannával,  egyre  nehezebb  minden
lépés,  és  legszívesebben kiöntené,  szétlocsolná  az  egész
büdös  és  gonosz  folyadékot  úgy,  ahogy  van!  Bárcsak
inkább a szomjas sárga homok inná meg, mint apukája és
anyukája!  Lassan  könnyek szöknek  nagy  kék szemeibe,
amint démonai röhögve és ordítva marcangolják őt tovább.
Chris  egyre  kisebbnek  és  gyengébbnek érzi  magát,  míg
Félelem és Kétségbeesés erősödnek és erősödnek, mintha
tőle szívnák erejüket. A kisfiúnak kínjai között már az is
bevillan, hogy ha meghalna, szülei talán soha többé nem
innának.  Akkor  talán  nem lenne  veszekedés,  verekedés,
vér, bántás, és semmilyen agresszió. Ha meghalna, Isten-
hez kerülne. Maga sem emlékszik rá, hogy rövid kis élete
folyamán kitől vagy hol hallott  a békesség és a szeretet
mindenható Istenéről, de tudja, hogy létezik. Léteznie kell!
Ekkor az is eszébe jut, hogy Ő nem csupán a Mennyben
hatalmas, hanem itt a Földön is. Talán nem is kell meg-
halnia ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljön Vele...

Ebben a pillanatban gigantikus nagyságú szárnyak suha-
nása  hallatszik,  és  egy  mondat,  amit  a  gyermek  nem
hallhat fizikai füleivel: - Elég!!! Ti velejéig romlott, sötét
fajzatok! Azonnal táguljatok innen! Hagyjátok őt békén!
Ellentmondást  nem tűrő  tekintély  rémiszti  meg  a  nyál-
csorgató, zabáló démonokat valahonnan fentről, miközben
a  szárnyak  erőteljes  csapkodása  egyre  közeledik.  Fel-
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pillantanak, és hófehér, az arany ragyogásától ezerszer fé-
nyesebb lényt  látnak megérkezni  kivont  kardjával,  min-
denre elszántan.
-  Remény!  -kiáltja  vérfagyasztó  ordítással  a  két  ördög-
fajzat. Kissé meghunyászkodva, de ugrásra készen mász-
nak le a kisfiú vállairól. Te mit keresel itt??? 
Görnyedten,  két  lábon állva  lógatják  böhöm karmokban
végződő  kezeiket,  miközben  emberszerű,  torz  és  álnok
pofájukon fenyegetően villogtatják rettenetes tépőfogaikat.
Így méregetik a közeledő, szépséges angyalt. A tündöklő
harcos két kézre fogja kardját, és rendületlenül siet ellen-
ségei  felé.  Ennek  hatására  azok  a  levegőt  karmolásszák
karjaikkal, és úgy kezdenek távolodni a még mindig szi-
pogó, de már reménykedő kisfiútól.
- Takarodj innen, ő a miénk! Tele van félelmekkel és két-
séggel! -ordítják.
-  Nem!  -kiált  az  angyal  csillogó  fegyverét  küzdelemre
emelve. Soha nem lesz a tiétek! Soha, mert van hite. Bízik
az Örökkévalóban, ezért semmi közötök hozzá!

Chris, ahogyan cipeli a forró homokban a teli „blankát”,
így szól: - Isten! Ha tényleg mindenható vagy, és hallasz
engem, akkor kérlek tedd meg, hogy apa ne bántson ma
senkit!  Legyen  végre  egy  kis  békesség  és  szeretet!
Kééérlek!!!
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Így gyalogol tovább és teszi meg a még hátralévő, néhány
száz métert.  Aljas kísérői nem tágítanak a közeléből,  de
szorosan a háta  mögött,  még mindig kivont karddal  vé-
delmezi őt ragyogó Testőre, amint belép a házba remény-
séggel a szívében.

A piciny konyhába érve édesapját az asztalnál ülve találja,
míg édesanyja a tűzhely körül szorgoskodik.  A gyermek
leteszi  nehéz  csomagját,  és  apja  felé  fordulva  nagy  só-
hajjal így szól:   - Megjöttem apuka.
Mióta eszét tudja, mindig magáznia kellett szüleit, pedig
minden kortársa tegező viszonyban van saját apukájával és
anyukájával.  Neki  ez  sem adatott  meg,  mint  annyi  más
sem az életben!
- Helyes. Amy mit mondott? -kérdezi közönyösen apja.
- Hááát, nem örült. -válaszol a fiú, majd rögtön hozzáteszi:
Azt  üzeni,  hogy  még  ezen  a  héten  kapja  meg  a  pénzt
visszamenőleg is, különben nem ad több bort.
-  Nem érdekel  mivel  fenyegetőzik,  majd  hozunk  akkor
máshonnan! -jön az ingerült válasz. Mindenesetre engem
ma már  nem izgat  semmi.  -teszi  hozzá  az apa.  Nagyon
fáradt vagyok, azt hiszem lefekszem. Azzal elindul a ki-
csiny ház második és egyben utolsó helysége felé, majd
egy nagy sóhajtás közepette az ágyra dől. A kicsiny fiúcs-
ka  szívében  megerősödik  a  bizakodás,  amikor  édesapja
még meleg helyére ül az asztalnál.
- Úgy tűnik, ma nem lesz baj. -gondolja. Talán ma nem
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lesz rettegés és erőszak. Lehet, hogy az Isten meghallgatta
az imámat?? Biztosan meghallgatta! -nyugtázza magában
mosolyogva,  miközben  kicsiny  lábait  lóbálja  a  széken
ülve.

Ennek hatására Remény, aki még mindig szorosan a gyer-
mek mellett áll, mintha fényesebben ragyogna, erőre kap-
na.  De  mintha  érezne  valamit,  felfelé  tekint,  majd  el-
mosolyodik. Ismerős barátja érkezik szelíden, határozottan
és tündökölve, ahogyan az angyalok szoktak. A csöppnyi
konyha  nem  szabhat  határt  a  szellemi  lényeknek,  így
amikor az új jövevény a gyermek mellé ereszkedik több
méteres szárnyaival, semmi nem akadályozza őt ebben.

-  Hit!  Annyira  örülök  neked!  -fordul  társához  Remény.
Bizony még rengeteg munka van ebben a családban! -teszi
hozzá gondterhelten.
- Azt sajnos látom! -érkezik a válasz barátjától, aki közben
fenyegetően  tekint  a  néhány  méterre  lévő,  prédára  váró
Félelemre  és  Kétségbeesésre.  Azok  felmérve  az  erővi-
szonyokat,  dühösen  hátrálni  kezdenek,  de  nem  mene-
külnek el. Ők is kemény legények, és nem adják fel egy-
könnyen a gyengécske prédát!  Bár biztos távolságra he-
lyezkednek a kisfiútól, azért ugrásra készen várják a ked-
vező pillanatot a visszatérésre.
- Talán ez a gyermek változást hoz majd a sűrű homályba,
ami ebben a házban és családban uralkodik. -folytatja Hit.
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Ezt  a  harcot  most  megnyertük,  -pillant  a  Sötétség
meghunyászkodó szolgái  felé-  de a  háború még nagyon
hosszú lesz! -fejezi be kissé szomorúan.
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A hold már egészen magasan jár a sötét,  augusztusi  ég-
bolton. Fényével félhomályba borítja az éjszakát, melynek
teljesen  sötétnek  kellene  lennie  a  napnak  ebben  a  sza-
kaszában.
A vén égitest minden erejét összeszedve erőlködik, de bár-
milyen elszántan teszi  is,  nem ő az igazi sztár ma éjjel,
hanem az a sok ezer apró,  tündöklő fénypont, amik tel-
jesen  felékesítik  a  fekete  égboltot.  Bár  szorosan  össze-
tartoznak,  és  sem  a  kövér  fénygolyó,  sem  a  ragyogó
csillagsereg  nem  elképzelhető  egymás  nélkül,  mégis  a
fénypompás  sokadalom  viszi  el  a  pálmát.  A  hűvös,
harmatos  fűben  fekvő  gyermekek  számára  legalábbis
biztosan. 

Chris nővére, Kathryn, és Gary, a szomszéd srác nagyjából
egyidősek. Kicsit megpihenve az izzasztó játék közepette,
a  hűvös,  ropogós  fűszálak  puha  matracán  fekszenek.  A
ragyogó fénykavalkádot szemlélik, és az álmaikról, vágya-
ikról beszélgetnek. Mindezt persze csak felszínesen teszik,
hogy ki ne derüljön egymás előtt, mennyire félelmetesen
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rémisztő számukra az, amit szüleik tesznek épp most, és
mint oly gyakran máskor is. Ugyanis a kicsiny tisztástól
20-30 méternyire bentről, az egy szoba-konyhás házikóból
tivornyázás  hangja  szűrődik  ki  a  petróleumlámpa  kísér-
teties  fényével  együtt.  Időnként  hamis,  de  annál  han-
gosabb nótaszó, néha emelkedett hangvételű beszélgetés,
kiabálás,  némi  dübörgés  és  egyebek.  Sajnos  mindhárom
gyermek  ismeri  már  ezeket  a  hangokat!  Bár  nem  egy
családban élnek,  csak szomszédok, de nagyon is tudják,
hogy milyen egy szülő, amikor nem beszámítható. Ismerik
mindannyian  a  félelem  görcsös,  szívbemarkoló  érzését,
melyben nem tudhatják, mi fog történni a következő pilla-
natban. Egy ittas szülőtől sosem tudja az ember, hogy mire
számítson!  Ha  pedig  többen  vannak,  akkor  még  inkább
ijesztően  kiszámíthatatlan  az  egész.  Most  öten  zsúfo-
lódnak össze a kicsiny konyhában a lámpafény, a boros-
poharak, és a cigarettás dobozok körül. 

Ha  látnák,  mi  zajlik  körülöttük,  és  milyen  befolyásnak
engedelmeskedve  teszik  mindezt,  fejvesztve  menekül-
nének hátrahagyva alkoholt, cigit, a házat és egymást is!
Ha  csak  egy  másodpercre  is  megpillantanák  Mérték-
telenség, Önpusztítás és Agresszió démonait, amint rajtuk
lógnak, és igyekeznek minél jobban irányításuk alá vonni
őket,  talán  egy életre  más emberekké válnának!  Ezek a
velejükig  gonosz,  álnok,  gyötrő  szellemek  nem  csak
hárman  vannak  itt.  Szinte  mindegyik  emberre  jut  kettő
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vagy három. Mivel nekik a fizikai tér ezzel a pici kony-
hával abszolút nem számít, kényelmesen elférnek őrjöngő
munkájukhoz. Annál is inkább elférnek, mivel néhányan
egyenesen az emberekbe bújva irányítják azokat,  mint  a
bábokat. Ha valaki a gondolkodásmódjában egyetért vala-
melyik  démon  tevékenységével,  és  szívesen  engedel-
meskedik  neki,  azzal  teret  ad  számára,  felhatalmazást
nyújt arra, hogy belebújjon, benne éljen, és úgy irányítsa
őt. Minél egyértelműbb az egyetértés, annál egyértelműbb
a démoni irányítás is! Az ember természetesen utat nyithat
az  Örökkévaló  számára  is  az  életében,  és  kérheti  az  Ő
vezetését is, de az teljesen önkéntes és tudatos cselekedet
kell, hogy legyen. A démonok egyik legnagyobb és legal-
jasabb fegyvere a hazugság. Igyekszenek elhitetni prédá-
jukkal, hogy ők, mint szellemi lények, nem is léteznek, és
az  a  sok  gonoszság,  amit  az  ember  elkövet,  abszolút  a
szabad  akaratukból  történik.  Így  rájuk  hárítják  a  teljes
felelősséget, hogy azután jöhessen Vádlás, aki teljesen a
földbe döngöli őket és az önértékelésüket. 

Ez az öt  ember  is itt  ebben a dohányfüsttől  és  alkohol-
szagtól bűzlő kicsiny házban, szentül meg van győződve
arról,  hogy amit  tesznek,  teljes  mértékben fizikai  dolog,
ami a saját akaratukból történik. Ez nagy részben így is
van. Az alkohol butító és pusztító hatása egy vegyi folya-
mat az emberi testben. Viszont az ösztönzés, a mértékte-
lenség,  az  önpusztítás  nagyon is  egy démonikus  munka
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eredménye! Amy néni, Gary anyukája, Chris és Kathryn
szülei, valamint a két másik férfi a szomszédból két pohár
bor vagy fröccs között nagyokat nevetnek, kurjantgatnak,
bűzös  füstfelhőbe  burkolózva.  De  még  erőteljesebben,
szinte  tébolyult  módon,  vérfagyasztóan  röhög  Mértékte-
lenség, Önpusztítás és Agresszió minden egyes alkalom-
mal,  amikor  sikerül  teljesen  irányításuk  alá  vonni  az
egyébként  szabad akarattal  rendelkező,  dülöngélő,  egyre
esetlenebb  embereket.  Mikor  sikerül  elérniük,  hogy  az
adott személy ugyanakkor, és ugyanúgy emelje fel a kar-
ját, mint ők az undorító, fekete, szikár és hosszú karmok-
ban végződő kezeiket,  az  nekik mindig egy nagy siker-
élmény!  Számunkra  vérfagyasztó  látvány  lenne,  de  ők
tébolyult ordítással, röhögéssel nyugtáznak egy-egy ilyen
mozdulatot.  Ennél  már  csak  az  a  viccesebb  számukra,
mikor  porig  alázhatnak  valakit:  a  részeg  elesik,  félre-
beszél,  lehányja magát,  fetreng stb.  Azt  a  lényt,  akit  az
Örökkévaló  saját  kezével  alkotott  a  maga  képmására,
szeretnék minél inkább tönkretenni, megalázni, fájdalmat,
gyötrelmeket okozni számukra. Pontosan ezt teszik most
vérben  forgó  szemeikkel  vicsorogva,  morogva,  marcan-
golva  ezen  az  augusztusi  éjszakán  is.  Önpusztítás  eléri,
hogy nikotinnal és alkohollal gyilkolják magukat a jelen-
lévők, Mértéktelenség ezt a végletekig fokozza, amíg csak
lehet,  Agresszió  pedig  ott  suttog  a  fülekbe.  Akaratát
gyakran  megformázzák  az  emberi  ajkak,  és  hangot  is
adnak nekik. A részeg ember gyakran megbántja a másikat

17   



Igaz történetek – hatalmas igazságok! 
és  nekimegy  fizikailag  is.  Itt  egyelőre  nincs  fizikai
erőszak, csak a durva szavak repkednek a levegőben.

Mindezekkel  egy  időben  a  gyermekek  sincsenek  jobb
helyzetben.  Őket  másfajta  szellemek  gyötrik,  miközben
felszínes  vágyaikról  beszélgetnek.  Félelem és  Kétségbe-
esés  jókora  fogaikkal  egyenesen  a  szíveikbe  markol
minden egyes alkalommal, mikor szüleik kiáltozása han-
gosabbra sikeredik. Féltik életük védőbástyáit! Egy szülő
biztos pont kell, hogy legyen egy gyermek életében, akire
mindig felnézhet, mindig számíthat, akit példának tekint-
het.  De  ők  most  nem  azok.  Dülöngélnek,  butaságokat
beszélnek,  kiáltoznak...  és  persze  még  tovább  isznak.
Ahogy  a  csillagokat  nézve  fekszenek  a  földön  ezek  az
ártatlan gyermekek, démonaik valóságos mulatozást ren-
deznek rajtuk, bennük, körülöttük. Látszólag nem félnek a
kis áldozatok, mert nem akarják társaik előtt mutatni, de a
szívüket görcsösen markolja a félsz: „Mi lesz, ha valami
baja esik anyukának vagy apukának???” 

Chris és Kathryn nem csak emiatt szorong, hanem való-
sággal  rettegnek  attól  a  perctől,  amikor  az  ivócimborák
hazamennek majd! Apuka bántani fogja anyukát, és talán
őket is. Most rengeteget ittak. Talán vér is fog folyni, mint
máskor.  Szeretnék,  hogy  itt  aludjon  el  mindenki,  minél
előbb, és akkor  esetleg nem történne semmi ilyesmi. De
bárhogyan  húznák  is  az  idő  öreg  szőttesét,  mégis  csak
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elérkezik a pillanat, amikor a ház rozoga lépcsőin elkezd
hazatántorogni  az  első  ember.  Amy  néni  kezdi  a  sort,
mondván, hogy Garynek már rég ágyban lenne a helye.
Míg  szemei  álmosan  átváltanak  a  petróleumlámpa
fényéről  a  kinti  holdvilághoz,  botorkálva  maga  mellé
parancsolja  kisfiát,  és  lassanként  elvesznek  a  vészjósló
éjszakában. A másik két szomszéd is összeszedi minden
erejét,  hogy  le  tudja  győzni  az  alkohol  hatását,  és
hazaszédeleg.  Együtt  indulnak,  bár  ellenkező  irányban
laknak.  Mindketten  elérkezettnek  látták  az  időt  a
távozásra. Bárcsak el sem jöttek volna soha, nem ösztö-
nözve Chris  és  Kathryn szüleit  az  ivásra!  Vagy  ha  már
segítséget  nyújtottak  ahhoz,  hogy  ilyen  állapotba
kerüljenek a gyermekek „biztos pontjai”,  akkor legalább
maradnának itt reggelig, és innák álomba magukat mind-
annyian. De nem így tesznek. Ahogyan hangos röhögések
közepette lassan kétfelé tántorognak, és egyre távolodnak,
úgy nő a félelem az itt maradó testvérpárban. 

Közelebb  mennek  ugyan,  be  a  hevenyészett  kerítéssel
körbevett  udvarba,  hogy  hallják,  ami  történik,  vagy  ha
szólítják  őket  szüleik.  A  házba  azonban  nem  mernek
bemenni! Inkább várnak kint a csillagok takarásában. Ki
tudja  meddig  ülnek  némán  az  összetákolt  baromfiólnak
támaszkodva,  hallgatva  a  házból  kiszűrődő,  kötözködő
hangokat. Ebben az állapotukban mindketten bátrabbak és
szeretetlenebbek a másikkal szemben. Igen, még anyuka
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is,  bár  tudja,  hogy  férje  keze  könnyen  eljár,  és  igen
erőseket üt vele! Mértéktelenség rendesen előkészítette a
terepet  Agressziónak.  Az  emberek  egy  része,  ha  többet
iszik  a  kelleténél,  vicces,  nevetgélős  lesz,  de  van,  aki
inkább bátor és agresszív. Ennek a házaspárnak egyik tagja
sem viccelődik.

Agresszió már  régóta benne él  az apában.  A kezei  az ő
kezeiben,  lábai  a  lábaiban,  teste  a  testében.  Egy  aljas
szellem a fizikai testben. Feje kihajol a férfi fejéből kicsit
oldalra,  és  onnan sugdos  a  fülébe.  Undorító,  torz  képét
egészen  közel  tolja  az  emberi  archoz,  és  folyamatosan
lázítja,  ingerli,  erőszakos  megnyilvánulásokra  próbálja
rávenni őt. Látszik, hogy érti a dolgát, nem először csinál-
ja ezt! Évszázadok óta gyakorolja, tökéletesíti módszereit.
Szinte  szóról  szóra  ugyanez  történik  az  asztal  másik
oldalán  bódultan  támaszkodó  anyukával  is.  Egy  másik
agresszív szellem az ő füléhez is  odahajol,  és  igyekszik
minél nagyobb befolyást gyakorolni rá. Mivel azonban a
nő tart a férjétől, és kis mértékben ugyan, de birtokában
van még „józan” gondolkodásának, nem igazán hallgat a
félelmetes, sötét suttogóra.

Ám egy óvatlan pillanatban mégis kimondja a neki sugallt
szavakat. Apukának több sem kell! Azonnal egy ütést mér
felesége fejére, minek következtében ő először a mellette
álló  konyhaszekrénynek  esik,  majd  a  földre  zuhan.
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Szellemi szinten hatalmas ováció és örömtánc kíséri ezt a
hirtelen mozdulatsort! Agresszió és Mértéktelenség fárad-
hatatlan,  egész  estés  munkájának  megkoronázása  ez  a
pillanat.  Joggal  örülnek hát! Minél  nagyobb bajt  és kárt
okoznak, annál nagyobb a sikerélményük. Egyikük mámo-
ros diadalában még megpróbál belerúgni a földön fekvő
asszonyba. Igaz, a szellemi végtag hangtalanul átsiklik a
fizikai testen, ám maga a mozdulat így is fokozza a diadal
pillanatát számára. 

Hát  még  mennyire  ujjonganak,  amikor  a  halálra  rémült
gyermekek  megjelennek  az  ajtóban  Félelemmel  és
Kétségbeeséssel! Óriási karmok lendülnek a magasba, és
artikulálatlan ordítások hagyják el az ocsmány, torz feje-
ket. 
-  Győzeleeeem! Ez az!  Nyertünk! Miénk ez az éjszaka,
nektek végetek! Szenvedjetek! Rettegjetek! Pusztuljatok el
mindannyian! Nyírjátok ki egymást, mi szívesen segítünk.
-hangzanak az átkozott szavak, melyek fizikai füllel nem
hallhatók  ugyan,  de  spirituális  síkon  messzire  szállnak,
jelezve minden szellemi lénynek a közelben, hogy ezen a
helyen a gonoszság az úr.

Chris  és  Kathryn  azért  döntenek  úgy,  hogy  bejönnek  a
lakás ajtajáig, mert a sötétben bujkálva meghallották azt az
ismerős csattanást, és a test tompa puffanását, ahogyan a
földre  esik.  Aggodalmuk,  hogy  meghal  anyukájuk  vagy
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apukájuk, legyőzi az őket gúzsba kötő félelmüket, és egy
emberként  indulnak  meg  a  ház  felé.  De  most,  ahogy
édesanyjukat  a  padlón  fekve  látják,  és  érzik  apuka
szikrázó,  tüzes  tekintetét  a  bőrükön,  tudják,  hogy  nem
kellett  volna  elhagyniuk  rejtekhelyüket.  A  levegőben
szinte  vágni  lehet  a  szívtelenséget  és  a  rettegést,  mikor
apuka végül rájuk kiált fenyegető, elszánt hangon:
-  Most  meg  mit  bámultok?  Tán  nem tetszik  valami???
Kaphattok ti is!
Majd egy hirtelen mozzanattal a gyerekek felé rándul, akik
abban  a  pillanatban  sarkon  fordulnak,  és  piszkos  kis
ruhájukban, melyekben nem is olyan régen még olyan jót
játszottak együtt, eltűnnek az augusztusi éjszakában.

Nem  mernek  a  zsebkendőnyi  udvaron  elbújni,  nehogy
apuka  megtalálja  őket.  Ezért  távolabb  mennek  kicsit,  a
leghomályosabb helyet keresve, amibe ilyen idős srácok-
nak eszébe  sem jutna  bemerészkedni!  Egy sűrű,  bokros
rész, ahová nem juthatott el a hold fénye, ott rejti el őket a
sötétség. Közösen, vagy hangosan nem merték volna, mert
sosem csinálnak ilyet nyilvánosan, de gondolataik mélyén
mindketten így imádkoznak: - Istenem! Kérlek add, hogy
apuka  ne  találjon  meg  bennünket,  és  segíts,  hogy
anyukánk ne haljon meg!

Sajnos  nem hallhatják  a  méretes,  vigasztaló,  békességet
hozó szárnyak suhogását, mely magasan a fejük felől ér-
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kezik. De gusztustalan tépőfogaikkal  a szívüket  marcan-
goló Félelem és Kétségbeesés rögtön érzékeli  a közelgő
veszélyt!  Vérben  forgó,  gyilkos  tekintetüket  az  ég  felé
emelik,  torz  orrlyukaikkal,  mint  a  kutyák,  elkezdenek
felfelé szimatolni, majd lassan ellépnek prédáiktól. Hit és
Remény olyan hirtelen ereszkednek le az égből, ahogyan a
villám  csap  a  földbe  nyári  zivatarok  idején.  Ezzel  a
lendülettel  együtt  sújt  le  ragyogó  kardjuk  egyenesen  a
Gonosz szolgáira. Ám rögtön kiderül, hogy amilyen visz-
szataszítóak és undorítóak ezek a szörnyek, tízszer olyan
gyorsak is. Szinte a csapással egy időben ugranak szét és
szaladnak el, ahányan vannak, annyi felé.
-  Gyáva népség!  -szól  utánuk  Hit,  majd  társával  együtt
gondolkodás nélkül a ház felé veszik az irányt.

Azon  a  helyen  már  nincs  ilyen  könnyű  dolguk,  az  ott
tanyázó  sátáni  horda  nagyobb  számú,  és  lényegesen
elszántabb.  Nem  rebbennek  szét  a  szélsebesen  érkező
angyalok  láttán,  hanem  villámgyors  mozdulatokkal
igyekeznek  kitérni  kardjuk  élei  elől,  miközben  persze
csontos  kezeikkel,  durva  karmaikkal  sérülést  próbálnak
okozni. A küzdelemben az agresszió démonai a legheve-
sebbek. A többiek leginkább arra törekednek, hogy megza-
varják  az  angyalok figyelmét.  Jól  felépített  stratégia  ez,
melyben Hit és Remény, mint már oly sokszor az emberi
történelem folyamán, vállvetve küzdenek. Igen. Megesik,
hogy egy-egy összecsapásban az angyalok maradnak alul,
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de a legvégső pillanatig azt teszik, amire teremtve lettek:
szolgálják az Örökkévalót, és az embereket. Ez a legvégső
pillanat  még  elég  távolinak  tűnik  ebben  a  megméret-
tetésben,  azonban  a  két  megmentő  derekasan  csapkod,
szúr és vág félelmetes kardjával. Mikor Reménynek végül
sikerül  komoly  sebesülést  okoznia  az  egyik  termetes
Agresszión, elbátortalanodik a kegyetlen különítmény, és
menekülőre  fogja  a  dolgot.  A  helység  légköre  ekkor
teljesen megváltozik! Apuka az asztalra borulva elalszik,
anyuka  pedig  felül  a  földön,  és  a  konyhaszekrénynek
támaszkodva próbál erőre kapni. Ha lett volna annyi ereje,
elindult volna megkeresni gyermekeit, de nem tehette.

Két fehér alak közeledik egy kemény küzdelem után Chris
és  Kathryn  sötét  rejtekhelyéhez.  Miután  látják,  hogy  a
meggyötört gyermekek biztonságban vannak, kivont kard-
dal megállnak a bozót titokzatos bejárata előtt, és mind-
ketten a távolba merednek. Nem kell szólniuk sem, tudják
jól, mi a dolguk. Senki még csak a közelükbe sem jöhet
ártó szándékkal, amíg ők itt őrködnek és léteznek! Csak
állnak,  mint  két  gigantikus,  fénylő  testőr,  és  kitartóan
szemlélik a nyári éjszaka félhomályát. Végül Hit töri meg
a  csendet  egy  bátor  harcos  határozott  hangján,  melybe
szomorúság is vegyül:
- Ha előbb hívtak volna bennünket, jöttünk volna, és akkor
mindezt  nem  történik  meg!  Hosszú  csend  következik.
Remény talán a meghatottság miatt  nem válaszol.  Aztán
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Hit folytatja gondolatai megfogalmazását:
- De hát gyerekek még. Van hitük, ám könnyen befolyásol-
hatóak, nem imádkoztak előbb, mert a félelem megfosz-
totta őket a hitüktől, elterelte a figyelmüket.
-  Igen,  így lehet.  -nyugtázza Remény hasonló  szomorú-
sággal a hangjában, és hozzáteszi: Pedig jöttünk volna...
Ismét  néma  csend  ereszkedik  rájuk,  majd  Remény  szól
újból:
- Ha lenne valaki, aki imádkozna ezért a családért, minden
megváltozna itt. Minden!
- Meg is fog, Remény. Meg is fog, meglátod!
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Hit  az  iskolaudvaron  sétál.  Több  mint  érdekes  látványt
nyújt  méretes,  erős  testalkatával,  harcedzett,  magabiztos
járásával  a  szaladgáló  gyermekek  között.  Még  a  legna-
gyobbakhoz viszonyítva is legalább kétszer olyan magas,
de ez a különleges látvány persze egyik tanuló számára
sem látható. Rajta kívül még egy-két társa is sétálgat itt az
udvaron  valakit  kísérgetve.  Sajnos  azonban  nem csak  a
Menny serege képviselteti magát ezen a helyen, hanem a
Gonosz  hordája  is.  Agresszió,  Hazugság,  Lopás  és  még
néhány  démon  hol  négykézláb,  hol  két  lábon  járva
ólálkodik  a  gyerekek  között  morogva,  röhögve,  ordítva.
Áldozatokat keresnek. Időnként találnak is egy-egy befo-
lyásolhatóbb,  gyenge  akaratú  gyermeket,  aki  megteszi,
amit  a  fülébe  súgnak.  Mindig  nagy  az  öröm számukra,
mikor  pár csemete  engedelmeskedik  nekik!  Ezt  rend-
szerint  félig  emberi,  félig  állati,  őrjöngő  ordítással
nyugtázzák.  Ezzel  egyrészt  a  siker  feletti  ujjongásukat
fejezik  ki,  másrészről  pedig  dicsekszenek  a  közelben
tartózkodó szellemi lényeknek.  Örömeik forrása például,
mikor az egyik diák nekimegy a társának, megüti, mega-
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lázza, vagy épp észrevétlenül ellop tőle valamit, hazudik
egy nagyot diáknak, tanárnak egyaránt, és ehhez hasonlók
történnek.

Hogy  mit  keres  ezek  között  a  vadállatok  között  Hit  és
kicsiny csapata? Miért sétálnak az iskola udvarán egy vir-
gonckodó, kiáltozó gyermekkoszorúban? Kísérnek valakit,
mintha  fizetett  bodyguardok  lennének.  Hit  egy  kislány
nyomdokaiban jár,  az ő kicsiny lépéseit  követi,  és  igen,
valóban vigyáz rá. Őrzi és védi,  amerre csak megy. Aki
elkötelezetten hisz az Örökkévalóban, és rábízza az életét,
az  sok  kiváltságra  számíthat.  Többek  között  mennyei
társaságra is. Laura egy ilyen leányka. Minden tanár, meg
a hozzá közel álló diákok is tudják róla és egész család-
jukról, hogy az Örökkévaló útjain járnak. Ez sajnos nem
egy  népszerű  gondolkodásmód,  ezért  előfordul,  hogy  a
kislányt, vagy valamelyik családtagját kigúnyolják emiatt.
Ettől  függetlenül  egyáltalán  nem  titkolják  el  kiben  és
miben  hisznek!  Ezért  is  sétál  hol  mögötte,  hol  mellette
óriási  barátja.  Azokra  a  gyermekekre,  akiket  angyalok
kísérnek, és így van ez a felnőtteknél is, sokkal ritkában
mernek rátámadni a démonok. Egyedül általában nem is
szokták  megtenni,  inkább  csapatosan.  De  mivel  itt  az
iskolában több angyal is sétál,  ezért a sötét,  vérszomjas,
torz  alakok  nem  tudnak  egyértelmű  támadást  intézni
egyikük  ellen  sem.  Néha  a  közelükbe  merészkednek  és
rájuk  ordítanak,  vicsorognak,  morognak,  vagy  hado-
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násznak gyilkos karjaikkal.  Ám egy-egy határozott,  har-
cias,  tündöklő  pillantás  elég  a  mennyei  lényektől,  hogy
helyretegye a Sátán rút katonáit.

A  kis  dundi  arcú  Laura  odalép  szomorkodó  osztály-
társához: 
- Mi a baj, Chris? -kérdezi kedvesen.
- Az a fiú. -bökött orrával egy picit idősebb srác felé, akit
sima, aljas lényével teljesen körülfont Agresszió, és foly-
ton a fülébe sugdosott.  Mindig bánt,  mindig belém köt!
Néha még meg is ver. -folytatja Chris.
Laura odanéz az idegen gyermekre, de természetesen csak
őt láthatja. Jobb is, hogy szemeivel nem érzékelheti a fiút
foglyul ejtő gonosz szellemet.
-  Hát igen.  Elég verekedősnek tűnik.  -nyugtázza a  lány,
majd hozzáteszi: De tudod te, hogy Isten meg tud védeni
az ilyen dolgoktól?

A kislánynak fogalma sincs róla, hogy ezzel az egyetlen
mondatával  milyen  ádáz  küzdelem  indul  el  a  betonud-
varon, ott az önfeledt gyermekzsivaj közepette! Alig hogy
kimondja, ami a szívén van, abban a pillanatban megje-
lenik Remény, hogy Chris segítségére siessen. Ő is, és Hit
is gondolkodás nélkül, villámgyorsan rántják ki kardjaikat,
mert  jól  tudják,  mire  számíthatnak!  Félelem és  Kétség,
akik  folyton  ott  ólálkodnak  Chris  körül,  mintha  megő-
rültek  volna,  úgy  vetik  magukat  a  fiúra,  és  igyekeznek
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minél  szorosabban  ráfonódni  karjaikkal,  lábukkal,  nya-
kukkal, hogy minél jobban eggyé váljanak vele. Jól tudják,
hogy ha egy ember az Örökkévaló útjára lép, akkor már
szinte  semmi  befolyásuk  nem  lesz  az  illetőre.  Nem
járhatnak  keresztül-kasul  az  életén,  nem  rombolhatnak,
pusztíthatnak többé kedvükre! Ha egy ember a szívét és az
életét  őszintén  az  Örökkévalónak  adja,  onnantól  kezdve
úgy  fog  élni,  mint  Laura,  vagy  az  a  néhány  gyerek  az
iskolában,  akiket  tekintélyt  parancsoló  angyali  kísérőik
védelmeznek  az  ellenséges  támadásoktól.  Sőt!  Még  ha
gyermek is az illető, a döntésével járó kiváltságok között
az  a  hatalom  is  szerepel,  mellyel  parancsolhatnak  a
démonoknak, azaz bármikor elzavarhatják őket, ha felis-
merik valamelyiküket egy-egy helyzetben. Ezek a torzult
fenevadak  pedig  egyáltalán  nem  akarják,  hogy  bárki
parancsolgasson nekik,  kivéve a Sötétség Fejedelmét! Ő
keményen számon is  kér  szolgáitól  minden egyes  hely-
zetet,  amikor  hagyják,  hogy  egy  ember  a  Mennyei
Királyság polgárává váljon,  és  döntést  hozzon az Örök-
kévaló mellett.

Ezért  kezdenek már az első pillanattól  mindenre elszánt
csatába,  hogy  a  fiúnak  eszébe  se  jusson  elhinni,  amit
Laura mond neki a legfőbb Igazságról! Szinte leteperik a
gyermek lényét, és a fülébe duruzsolnak minden otthoni és
iskolai bántást, erőszakot. Felhozzák az összes fájdalmat,
igazságtalanságot,  amit  eddig  Chris  átélt.  Mikor  látják
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rajta, hogy mennyire gyötri mindez, akkor egy mélyreható
suttogással  csak  annyit  kérdeznek,  persze  egészen  az
agyába sugallva a választ is: - A gonoszságok miatt ugyan
hogyan  létezhetne  egy  jóságos  Isten???  Ha  végignézte,
ami téged ért, akkor sok mindent lehet Rá mondani, csak
azt  nem,  hogy  jóságos!  Ez  az  ádáz  sugalmazás  egyre
erőteljesebbé válik, mígnem már két oldalról ordítanak a
fiú füleibe.

Bizony  ez  idő  alatt  Hit  és  Remény  sem  tétlenkednek!
Amint kivont pallosaikkal megindulnak a Christ  legyűrő
szellemek felé, az udvaron található összes démon feléjük
iramodik rohanva, vágtatva, csúszva, mászva. Van, ame-
lyik  a  végtelenségig  eltorzult,  óriási  sárkánygyíkra
hasonlít, van, amelyik inkább egy irdatlan agyarú hiénára,
de valahogyan mindegyiknek vannak emberi vonásai is, ha
más  nem,  akkor  az,  hogy  két  lábra  tudnak  állni.
Deformáltak, félelmetesek, és kérlelhetetlenül gyűlölik az
angyalokat,  az  embereket,  és  mindent,  ami  csak  él  és
mozog. Féktelen dühükben néha még egymást is megtá-
madják,  hiszen  a  tisztelet  helyett  is  gyűlölet  uralkodik
bennük. De most, amikor egy szabad préda forog kockán,
igazán  mindent  beleadnak!  Egyikük sem szeretett  volna
bűnbakként  megállni  Lucifer  előtt,  amiért  elveszítenek
valakit. 
A  két  angyal  sok  csatát  látott  már.  Nem  egy  gyilkos
küzdelmet  úsztak  meg  hajszál  híján!  Tudják  milyen  az,
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amikor  a  pokol  seregei  elkeseredett  támadást  indítanak.
Ezek,  akik  most  ellenük  támadnak,  nem  nevezhetők
seregnek,  csak  egy  mindenre  elszánt  különítménynek.
Nehéz  mesterség  egy  súlyos  kard  forgatása,  de  ők  erre
lettek teremtve. A szilárd meggyőződés, hogy a Királyok
Királyának az oldalán harcolnak, újra és újra erőt ad nekik
a  legkeményebb  csatákban  is,  akárcsak  most.  Szúrnak,
vágnak, ütnek, és mégis úgy tűnik, mintha fáradhatatlanok
lennének.  Igyekeznek  minden  mozdulatukkal  végzetes
sérüléseket okozni, hogy elrettentsék a többieket. De azok
elszántsága  erősebb  az  óvatosságuknál,  és  rendületlenül
igyekeznek rávetni magukat a Menny harcosaira. 

-  Isten  szeret  ám  téged!  -folytatja  Laura  még  mindig
Chrishez fordulva.  Ő megdermedve áll,  kissé  tépelődve.
Nem tudja, mit gondoljon. Hogy őt szereti Isten??? Azt,
akit  nem  csak  otthon  vernek,  hanem  gyakran  még  az
iskolában is? Azt, aki annyiszor összetört már, és annyi-
szor  megsemmisült  a  körülötte  lévő gonoszkodás miatt?
Még egy ekkora srác is tudja, hogy ha szeretünk valakit,
azt igyekszünk megvédeni a rossz dolgoktól. Róla pedig
aztán abszolút nem mondható el, hogy nem látott, és nem
élt át szörnyűségeket! Sőt, talán ma is letakarja őt apuka
egy pléddel, hogy ne látszanak majd meg rajta az őt ért
ütések nyomai. Most is érzi a bőrén a szíj gyilkolását, és a
kínt, amiről azt sem tudja, miért kell átélnie. Látja anyukát
a földön tápászkodva. Látja a vért a konyhában. Nem! Itt
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nincs szeretet. Itt nincs jóságos Isten se! -nyugtázza ma-
gában  engedve  a  pusztító  szellemi  nyomásnak.  Szája
gúnyos mosolyra húzódik, lesütött szemeit lassan Laurára
emeli, majd így szól:
- Hogy Isten szeret engem??? Elhiszem, ha megmutatod
nekem. Gyerünk, mutasd meg azt  a hatalmas Istent!  Ha
tényleg létezne, nem történne ennyi rossz dolog a Földön!
-teszi hozzá kihívóan, egyre hangosabban Chris.
-  Attól,  hogy  nem  látjuk  az  élő  Istent,  még  nagyon  is
valóságos. -védekezik a kis Laura.
-  Megmondtam!  Ha  megmutatod  nekem,  elhiszem.
-ismétli  az őt legyűrő Gonoszok szavait  a fiú,  és persze
otthagyja a lányt.

Ebben a pillanatban Hit és Remény kitárják monumentális
és csodaszép szárnyaikat a küzdelem hevében, majd fel-
röppennek  szinte  egyszerre.  Nem  távolodnak  el,  de
magasba tartott kezeikkel, és azzal, hogy félelmetes kard-
jaikat  a  hüvelyébe  illesztik,  jelzik  ellenségeiknek,  hogy
részükről vége a csatározásnak. A szabad akarat szent! Ha
Chris hozott egy döntést arról, hogy nem akar ezen az úton
járni,  akkor  ezt mindenkinek  kötelessége  tiszteletben
tartania, bármennyire is szeretne segíteni. Az angyaloknak
így fel  kell  adniuk a  harcot. Erre  a  megmaradt  és  még
örvendezni  képes  sötét  katonák  eszeveszett  ordításba
törnek ki. Még azok is csatlakoznak hozzájuk, akik eddig
a fiúra tekeredve végezték romboló munkájukat. Öklüket
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rázzák,  szitkokat  szórnak,  de  közben  azért  vígan  tom-
bolnak,  hogy  ép  bőrrel  megúszták  ezt  a  csatát.  Többen
közülük sötét füstté váltak az angyalok egyetlen szúrásától
vagy vágásától. Bár ezek mind szellemi lények, azonban
nem akármi, ha maga a Szellem kétélű kardja sebzi meg
vagy pusztítja el sokukat. A fizikai küzdelmekben fizikai
eszközöket használnak az emberek, a szellemi harcokban
pedig a fegyverek is szellemiek. 

Ahogyan a tébolyult  üdvrivalgás abbamarad,  elkezdenek
szétszéledni  a  démonok.  Mindenki  megy  a  maga  dolga
után. Remény és Hit leszállnak a földre, Laura közelébe.
Néhány álnok szörny még rájuk ordít, vagy feléjük lendül
egy  pillanatig,  hogy  megfélemlítse  ellenségeit,  de  rossz
lóra tesznek. Ezek nem azok a harcosok, akiknek a tekin-
tetében bármi nyoma lenne egy kicsiny elgyengülésnek is!
Szelíden, de ugyanakkor büszkén és határozottan állnak,
rezzenéstelenül, valami földöntúli békességgel az arcukon,
mintha  az  imént  nem  is  történt  volna  semmi.  Remény
maga elé néz, úgy szólal meg:
-  Győzhettünk is  volna.  Ez egy elrendelt  idő volt  a  fiú
számára,  hogy  jó  döntést  hozzon,  és  megváltozzon  az
élete. Ha tudná, hogy mindig ugrunk, hogy segítsünk neki,
amikor kéri az Örökkévalót, biztos nem így döntött volna!
-  Nem  láthatja,  amit  mi  teszünk,  Remény!  Csak  azt
érzékeli, ami az ő világában történik, és ott bizony temér-
dek szörnyűség van. -válaszol Hit.
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-  Vajon  lesz  még  lehetősége  az  egyedüli  jó  felől  hatá-
roznia??  Ahogyan  nőnek  az  emberek,  úgy  lesz  sajnos
egyre keményebb a szívük. -réved maga elé Remény.
- Biztos, hogy lesz, mert az Örökkévaló végtelenül irgal-
mas.  Meglátod  Remény.  A kis  Chris  nagy  harcosa  lesz
még a Királyok Királyának, efelől semmi kétségem nincs!
Ám addig még rengeteg bonyodalmon és akadályon fog
átmenni, de ezek fogják őt megedzeni. Azokat tudja igazán
használni a Mindenható az Ő harcaiban, akik összetörnek
ugyan  a  nehézségek súlya  alatt,  de  mégis  felállnak,  és
mennek tovább. Tudom, hogy ez a fiú ilyen felnőtt lesz!
Ezekben az utolsó napokban a világnak ilyen emberekre
lesz  kimondhatatlanul  nagy  szüksége!  Ők  fognak  majd
Fényt hozni ebbe a földi sötétségbe.
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Igaza van, de milyen igaza van Hitnek! Nem hiába több
száz éve jár-kel az emberek között. Sok mindent tapasztalt
és átélt már, így azt is igen jól tudja, hogy az erős harcosok
mindig  nagy  próbák  által  születnek.  Ahogy  fizikailag
edzeni kell a testet, ha azt szeretnénk, hogy izmos és ellen-
álló  legyen,  és  a  fizikai  harcosoknak  kemény  kiképzés
szükséges, teljesen ugyanígy van ez szellemileg is.

Chris lénye is temérdek szenvedésen megy át. Félelemben
nő fel, és emiatt mindenkivel egyre bizalmatlanabb. Sőt,
nem  csak  bizalmatlan,  hanem  egyre  kevésbé  szereti  a
körülötte  lévőket,  bárki  legyen  is  az.  Gyermeki  szíve,
mely egykor még annyi mindent remélt,  kihűl,  hideg és
rideg  lesz.  Szép  lassan  megfogalmazódik  benne  egy
gondolat, mely az egész életét meghatározó, legfőbb sza-
bállyá növi ki magát:  „Ne bízz senkiben!” Ezzel a maga
alkotta törvénnyel eléri azt, hogy ha lennének is körülötte
emberek,  akik  szeretnék,  még  akkor  is,  ha  látszólag  jól
érzi  magát  valakivel,  rendkívül  magányos.  A személyes
kis világába pedig senkit nem enged be soha! Mivel az őt
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bántalmazók mind azt sugallják számára, hogy értéktelen,
ezért lassanként ő is így kezd gondolkodni önmagáról.

Reménynek is igaza van, amikor azt állítja, hogy amiként
gyarapszik az ember éveinek száma, úgy keményedik meg
a szíve is. Chrisszel is pontosan ez történik. Egyre keve-
sebbszer  hívja  segítségül  az  Örökkévalót,  mivel  fizikai
szemeivel nem látja mentő megnyilvánulásait. Így Hit és
Remény  nem  jöhetnek  támogatni  őt,  azonban  Félelem
állandó  társa  lesz.  Már  nem is  a  nyomában  jár,  hanem
belebújik a fiúba és benne él. Ez a kedvenc helye. Innen
kedvére  gyötörheti  őt.  A leginkább  azt  élvezi,  amikor
Chris megy haza az iskolából, és azon gondolkodik, vajon
ma  lesz-e  otthon  verekedés,  vagy  ami  még  szörnyűbb,
öngyilkossági kísérlet. Vajon ma ivott-e apuka? Ilyenkor
mindig  felidézi  a  régi  erőszakosságokat,  a  legrémesebb
pillanatokat,  és  amikor  már  görcsbe  rándul  a  gyomra  a
szorongástól  és  a  rettegéstől,  akkor  jön  Kétségbeesés.
Igénytelen,  piszkosnak  tűnő,  ám  annál  hosszabb  és
hegyesebb tépőfogait a fiú lényébe mélyeszti. Harapdálja,
tépi,  szaggatja,  gyötri  őt.  Amikor  hazaér,  az  a  legelső
dolga, hogy szülei tekintetét fürkészi. Az évek hosszú sora
alatt ugyanis sikerült kifejlesztenie a képességét arra, hogy
egy-két  pillantásból  meg  tudja  mondani,  hogy  ittak-e
aznap,  vagy sem.  Ez egy tökéletes „radar”,  ami  már  az
első perctől kimutatja számára az igazságot, és hogy mire
számíthat.
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Sajnos azonban nem csak Félelem és Kétségbeesés lesz
Chris társasága, hanem Önpusztítás is. Mivel környezete
gyengének és értéktelennek tartja őt, ezért ezt úgy igyek-
szik a maga  számára megcáfolni, hogy olyat csinál, amit
kevés ember tenne meg. Éles késekkel elkezdi vagdosni a
karjait. Ahogyan látja kifolyni saját pirosló vérét, azt érzi,
hogy  mégsem  olyan  gyenge,  mint  ahogyan  azt  mások
gondolják róla, hiszen ki merne azok közül ilyet megtenni
újra  és  újra?!  Önpusztításnak  mindig  nagy  sikerélményt
jelent, amikor a fiú ezt teszi. Tudja, mennyire fontos, hogy
pusztító  tette  után  a  prédája  elégedett  legyen és  büszke
önmagára!  Ezért  miközben  Chris  a  véres  karját  nézi,  a
sötét  szellem sosem felejti  el  megdicsérni,  bátorítani  őt.
Amikor  éles,  késpengére  emlékeztető,  hosszú  karmait
igyekszik  észrevétlenül  a  fiúba  mélyeszteni,  hogy egyre
jobban eggyé váljon  vele,  ezt  suttogja  a  fülébe:  -  Most
megmutattad végre,  hogy ki  is  vagy te!  Ki  csinálná ezt
utánad azok közül a senkik közül, akik bántanak? Egyér-
telmű, hogy te vagy az erősebb! Magasan felettük állsz.
Magasan!

Minél jobban egyetért Chris a Félelem, Kétségbeesés vagy
Önpusztítás által mondottakkal, annál inkább ráfonódnak
karjaikkal,  lábukkal,  sőt,  akinek van,  az még a farkát  is
rátekeri áldozatára. Az első lépés az emberi lény megszál-
lása felé az, mikor még csak a fülébe sugdosnak. Ha az
illető nyitott a szavaikra, és egyre engedelmesebb nekik,
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akkor rácsavarodnak, egyre erősebben ragaszkodnak, kö-
tődnek hozzá. Amikor az áldozatuk annyira egyetért velük,
hogy  az  ő  szavaikat  kezdi  el  szajkózni  mások  felé,
gondolkodásába  már  beépül  az  ő  gondolkodásuk,  akkor
jön a démonok kedvenc része,  amit  a kezdetektől  fogva
várnak. Ezért dolgoznak annyit! Ez a türelmes tevékeny-
ségük  egyik  célja.  A beteljesedés  pedig  nem más,  mint
hogy joguk van belebújni az illetőbe és ott is maradni. Így
már sokkal könnyebb irányítani őt, hogy ne csak szóban,
hanem tettekben  is  mindig  többször  fejezze  ki  az  adott
démon akaratát.

Persze az ember szabad akarata szent  és sérthetetlen! Ő
határozza  el,  hogy elfogadja-e  a  felé  sugárzott  gondola-
tokat, vagy nem. Ő dönt, hogy melyik útra lép. A bezárkó-
zást, a belső magányt, a kétségbeesést és az önpusztítást
választja, vagy az Örökkévaló szabadítását. Chris az előb-
bi mellett dönt. Sötétségben jár, sötétségben él. Nem csak
lelkében, de otthonukban is sűrű homály lakozik. Mire a
tejföl  szőke,  ártatlan  kisfiúból  tizenéves  kamasz  lesz,
fájdalmas  számára  a  múlt,  fájdalmas  a  jelen,  és  bizony
fájdalommal gondol a jövőjére is. Egészen biztos benne,
hogy a holnap is csak újabb bántásokat, kínokat és kudar-
cokat  tartogat  számára.  Bár  a  külvilág  felé  sokszor
mosolyog,  azonban  a  lelke  mégis  olyan  már,  mint  a
kiszáradt  pusztaság,  melyen  halott  kórót  fúj  a  perzselő,
száraz szél.  Erőszakos, gyilkos élősködői, melyek benne

38   



Igaz történetek – hatalmas igazságok! 
élnek, nem tudják soha elégedetté tenni őt, hiába minden
önkínzás, vagy távolságtartás az emberektől. Ez a démo-
nok egyik gyengéje. Csak ideig-óráig tartó örömöt tudnak
adni,  ami  nem  teszi  boldoggá,  megelégedetté  a  leuralt
embert.  Ezért  szabad  akaratukból  dönthetnek  úgy,  hogy
kipróbálnak valami mást.  Chris nem tesz így,  mert  nem
tud jobbat.  Csak tengeti  egyik napját  a másik után, már
fiatalon belefáradva az életbe. 
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A vén éltető ma is ugyanúgy ébred, mint bármikor máskor.
Esetleg talán vörösebb kicsit a gömbölyded arca. Mintha
mérges lenne, amiért nem szunyókálhat tovább a hűvös,
harmatos  éjben.  Vagy  lehet,  hogy  szándékosan  ajándé-
kozza meg különleges bíborszínnel ezt a reggelt?
Egy dolog biztos: ha a Nap nem szívesen ébred ma, akkor
Chris még kevésbé. Ő már régóta utál minden egyes órát,
amit megél. De most is kinyitja a szemeit. Most is felkel
az  ágyból,  és  elindul.  Ám  a  lakást  betöltő,  orrfacsaró
nikotin- és borszagból újra rá kell döbbennie, hogy ez a
nap  is  csak  ugyanolyan,  mint  az  összes  többi.  Nem.
Semmi sem változott az éjszaka alatt. De muszáj elindulni
az iskolába. Mivel él, ezért mennie kell. Jól tudja, hogy ma
is piszkálni fogják a suliban csak azért, mert ő nem magas
és izmos, vagy azért, mert nem tud kiállni magáért, és jó
móka belerúgni az ilyenekbe. De lehet, hogy azért, mert
piros a pólója, vagy pont azért mert fekete... Ki tudja? De
az biztos, hogy ma is sértegetni fogják. Nem baj! Csak két
év van hátra a tanulmányaiból, és azt megígérheti, hogy az
osztálytársak  már  soha  többé  nem  fogják  bántani  őt!
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Ennek vége lesz örökre, bár az élet tutira tartogat még más
dolgot, amivel sanyargathatja őt.

Félelem és Kétségbeesés alaposan befészkelte magát a fiú
életébe, de utat nyitottak Önkínzásnak is. Később Pesszi-
mizmusnak is helyet készítenek, aki persze kapva kap az
alkalmon, hogy szőrös,  kígyószerű lényével rátekeredhet
friss áldozatára: ahogy a puha szőrszálak hozzásimulnak,
és csak csúsznak az ember lelkén, majd egyre szorosabbra,
szorosabbra  fonódnak...  nincs  olyan  ember,  akit  ez  ne
borzasztana el! Szorítása olyan agresszív, hogy úgy tűnik,
innentől kezdve leválaszthatatlan zsákmányáról! Igen, ez
már csak így megy a démonok világában. Egyik vonzza a
másikat,  és  egyre  többen  lesznek  egy  emberben  vagy
körülötte. Attól függően ugye, hogy kinek mekkora teret
ad az illető személy. Így szállják meg az embert, ha lehet,
minél  brutálisabban.  Persze  amikor  leuralják  az  életét,
akkor  sincsenek nyugton odabent,  hanem az egyik is,  a
másik is a saját akaratát szeretné rákényszeríteni az áldo-
zatra. Ez az a pont, amikor képesek az őrületbe kergetni
egy lelket, szinte megszállottá tenni! Ha van az illetőben
egy domináns démon, akkor leginkább az ő tervét teszi a
préda,  a  többiek  pedig  erősítik  azt,  hogy  minél  tökéle-
tesebb legyen a megszállás.

Szegény Chris, még nem nevezhető megszállottnak, de az
biztos, hogy már jó ideje a gonosz szellemek karmaiban
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van, és befolyásuk egyre nő az életében. Az ő gondolataik
járnak  az  eszében,  közben  persze  elindul  az  iskolába,
végigcsinálja a napot, elmegy kicsit lógni, hogy ne kelljen
otthon lennie, azután újra itt egy semmitmondó, üres este. 
A kövér arcú ragyogás újra csak aludni tér, hogy egy időre
átadja helyét a sötét köpenyes éjnek. Hősünk igen későn ér
haza,  mert  nővérénél  volt,  Kathrynnél,  aki  már külön él
tőlük férjével és kisbabájával. Már rég elköltöztek mind-
annyian a kicsiny tanyából, a sok szörnyűség helyszínéről,
be a városba. Kathrynéktől mindössze csak egyetlen utca
választja  el  őket.  Mire  a  fiú  belép  a  lakásba,  apuka  is,
anyuka is, és Joyce, a későn született, hétéves kishúga is
mély álomba merül már. Olyan mélyen járnak az álmok
világában,  mintha  valaki  valami  titokzatos  álomport
hintett volna rájuk. Az újonnan épült, ám még korántsem
elkészült  házra  süket  lepelként  borul  valami  titokzatos
némaság!  A mai  este  különleges.  Mintha  valami  furcsa
elektromosság cikázna a levegőben! Chris, miközben ki-
nyitja  a  fürdőszoba ajtaját,  még nem sejti,  hogy ezen a
helyen ma teljesen megváltozik az élete. Alávaló, mocskos
élősködői  egyre  türelmetlenebbül  mozgolódnak,  egyre
nyugtalanabbak. Vajon mi készül ezen a szokatlanul csen-
des estén???

A kamasz  a  fürdőszobai  tükörhöz  lép.  Egy  fiatal,  ám
meggyötört  arc  pillant  vissza  rá  a  kísérteties  másolat-
világból.  Nézi,  nézi  önmagát,  és  nem  elégedett  a

42   



Igaz történetek – hatalmas igazságok! 
visszatükröződő látvánnyal. Miért is lenne az? Mivel lenne
elégedett?  Gyermekkora  óta  egyetlen  percre,  alkalomra
sem emlékszik vissza, mikor bárki is elégedett lett volna
vele.  Akkor ő miért  lenne az??? Mindig mindenki  talált
benne  valami  kigúnyolni  valót,  kivetnivalót.  Ha  már  a
lányok is egymás után dobják őt, vagy szóba sem akarnak
állni vele, akkor biztosan komoly gond lehet a külsejével.
Minél tovább szemléli, annál jobban gyűlöli ezt a testet,
amivel a Földre született. Egy olyan alakot lát maga előtt,
aki elhanyagolható, sőt, hulladék ebben a nyüzsgő világ-
ban. 

Önkínzás stratégiája pontosan ez! Először mások „segítsé-
gével” igyekszik elhitetni áldozatával, hogy ő bizony egy
nulla, egy óriási senki. Katartikus élmény számára, mikor
az  illető  személy  ezt  el  is  fogadja  szíve  legmélyéig,  e
szerint tengeti napjait, mert ilyenkor már félig nyert ügye
van.  Ettől  a  ponttól  sajnos  csak  egy  lépés  választja  el
zsákmányát, hogy elkezdje önmagát fizikailag is bántani.
Minél  jobban  elhiszi,  magáévá  teszi  a  hazugságot,  és
minél szélesebb teret ad ezeknek a gondolatoknak, annál
hamarabb kezdi el így vagy úgy gyötörni a saját testét. A
szellem  éjfekete  tekintete  gúnyos  mosolyra  húzódik,
melyben  megvillannak  tűhegyes  tépőfogai.  Pengeéles
karmaival  elkezdi  vagdosni  a  fiú  karját,  mely  mozdula-
tokkal  és  fülébe  történő,  mélyreható  sutyorgásával
próbálja ösztönözni, hogy kövesse az ő mozdulatait. Vérre
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szomjazik,  fájdalomra,  gyötrelemre és szenvedésre!  Úgy
érzi,  ez  az  ő estéje  lehet,  hiszen annyiszor  sikerült  már
rászednie a fiút. A karjain lévő begyógyult hegekből talán
meg is lehetne számolni, hányszor tette már meg, amit kért
tőle.

- Neeem!!! -hasít a levegőbe a hatalmas mennydörgésnél
is erőteljesebb, robbanásszerű parancs. A szellemvilágban
messzire elhallatszik ez az egyetlen szó! Még a legádá-
zabb,  legmegátalkodottabb átokfajzatok is  megremegnek
ettől a Hangtól, hát még az, akinek szól! Négy rettegéstől
eltorzult,  ocsmány  arc  emelkedik  felfelé.  Gyűlölettel
tekintenek a közeledő felé, és tudják, hogy itt ma nem lesz
vérfürdő,  nem  lesz  kínzás,  sőt,  még  angyalokkal  való
gyilkos küzdelem sem, mert Aki közeledik, az elől csak
menekülni  lehet!  Mivel  azonban  végtelenül  a  kedvükre
van a  fiúban való lakozás,  és  kérlelhetetlenül gonoszak,
gondolják tesznek egy elkeseredett  próbálkozást.  Hörgő,
ordító,  sikoltozó  hangjaikat  egyetlen  vérfagyasztó  és
süketítő hangorkánná egyesítik, és úgy kérdezik meg:
- Mit keresel itt?! Senki sem imádkozik ezért az emberért.
Nem kell senkinek! Ő minket választott.

A Dicsőség Angyala, mely az összes mennyei lény közül a
leginkább  hordozza  az  Örökkévaló  jelenlétét,  fizikai
viszonyokra kivetítve több háznyi széles, kitárt, gigantikus
nagyságú, vakító szárnyakkal rendelkezik. Arcára nem is
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lehet  ránézni,  mert  a  Nap  fényénél  is  erősebb  káprázat
burkolja be azt. Kard nincs nála. Nincs szüksége rá, mivel
a Mindenható Erejét hordozza. Ebben a Jelenlétben nincs
szükség  semmiféle  harcra,  mivel  itt  egyszerűen  csak
megtörténik  az,  amit  Ő  akar.  Mindent  betöltő,  ellent-
mondást nem tűrő hangján így szól:
-  Ezt  mondja  az  Írás:  „Eltévedt  juhaimat  megkeresem,
amelyik elkószált, visszahozom, a törött lábút bekötözöm,
a gyengét  erősítem,  az erőseket  szemmel  tartom.”  Majd
hozzáteszi: Hatalmam van bárkin megkönyörülni, és most
pontosan ezt teszem!

A hegyeket mozdító, hittel kimondott szavak megteszik a
hatásukat. Akiknek szólnak, tudják, hogy hol a helyük, és
ebben  a  pillanatban,  most  nem  itt!  Ő,  Aki  mindent
létrehozott,  egyetlen pillanat alatt el is pusztíthat bármit.
Ez  a  tündöklő,  szeretettel  és  alázattal  teli,  ugyanakkor
félelmetes Mennyei Lény csak egy kicsiny részét hordozza
az Örökkévaló végtelen hatalmának. Ám ez a pici darab is
képes lenne átformálni ezt az egész bolygót, ha szükséges
lenne. Amilyen kitartóan tudnak harcolni a démonok, ha
szorul  a  hurok,  ugyanolyan  villámgyorsan  is  tűnnek  el
most ebben a reményteljes, árnyas éjszakában.

Hány évig sanyargatták ezt az embert?! Hányszor nyúzták,
gyötörték őt?! Kicsiny gyermekkora óta azon igyekeztek
ármánykodásaikkal, hogy mind nagyobb befolyást gyako-
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roljanak rajta. Napról-napra ugyanaz volt a céljuk: elszívni
az életerejét, életkedvét, és minél több szenvedést okozni
neki. A kínzók, a gyötrők, a hazugok! A reménytelenségbe
taszító sötét és ocsmány szellemek, akik egyre súlyosabb
láncokkal kötözték őt meg, most egyszerre a pillanat tört
része  alatt  semmivé  váltak!  Eltűntek.  Vége.  Mi  ez  a
csend???

Chris még sosem tapasztalt ilyet! Ahogy a tükör előtt áll, a
gondolataiban képek kezdenek megjelenni, mintha Valaki
vetítené őket. A teremtett világ szépségei, kincsei vonul-
nak  fel  előtte:  először  aranyat  és  szebbnél  szebb
drágaköveket lát, melyek a Föld mélyén barlangokban, és
egyéb helyeken találhatóak. Ezután a tündöklő, milliárdnyi
csillagot,  bolygót tartalmazó végtelen világegyetemet, és
Földünk természeti  szépségeit  pillantja meg.  Csodálatos,
szebbnél szebb tájakat,  hegyeket, völgyeket, vízeséseket,
erdőket,  a színpompás,  változatos állatvilágot.  Pazar lát-
vány  mindez.  Lenyűgöző!  Még  magához  sem  tér  az
ámulatból, mikor egy szelíd, szeretettel átitatott, ám valódi
hatalommal  megcsendülő Hang szólítja  meg valahonnan
fentről.  Hiába  néz  fel  csodálkozva,  ámulva,  értetlenül,
nem lát semmit, de a Hangot tisztán hallja:
- Látod ezt a rengeteg kincset, ami ezen a világon létezik?
Tudd meg, hogy te mindezeknél sokkal értékesebb vagy
számomra!
Chris csak áll, csukott szemmel emeli arcát a fürdőszoba
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mennyezete felé, mintha lelki szemeivel látna valamit, de
semmit  sem  lát.  Már  önmaga  undort  keltő  arcát  sem.
Fogalma  sincs,  ki  szól  hozzá,  de  azt  tudja,  érzi,  hogy
valahonnan fentről jön a hang. Érzi, tudja, biztos benne,
hogy  van  ott  Valaki,  Aki  valamiért  nagyon  szereti,  és
értékesnek tartja őt. Talán soha senki nem tartotta annak
még, vagy legalábbis nem mondott ilyet. Nem, még ő sem
saját magát. 

Az a  vékonydongájú,  aki  gyenge,  nem igazán szép,  aki
belerúgni való ember... értékes lenne? Ez már túl sok még
egy  szenvedések  közt  élő,  bizalmatlan,  önpusztító  ka-
masznak is. Mintha a szíve megtörne ettől a felfoghatatlan
szeretettől!  Meleg,  kövér  könnycseppek  szántják  végig
sovány arcát, és amerre utat tör magának az első, pontosan
azon az úton indul el a többi is, majd még több és még
több. A ház még mindig néma. Kísérteties, lágy lepelként
leng az álom minden helységben, hogy a Menny Seregén
kívül senki ne lehessen tanúja ezeknek az őszinte, mélyről
jövő könnyeknek, és az embert rázó zokogásnak. Tizenhat
év fájdalma, félelme, keserűsége pereg a hideg kőre, mint
megannyi átlátszó kis gyémánt. Valami földöntúli szeretet.
Olyan, amelyik minden létező hibájával együtt fogadja el
és szereti őt, ez érinti meg egész lényét! Felforgat benne
mindent.  Mindent,  amit  önmagáról  és  az  egész  világról
gondolt eddig. Halvány fogalma sincs róla, ki az a Sze-
mély,  akinek  ő  ilyen  fontos,  csak  egyetlen  dologban
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biztos:  meg kell  tudnia ki Ő, mert  ezentúl  élete minden
napját ennek a különleges Személynek a közelében akarja
élni!
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Chris  érzi,  hogy ezután  a  különleges  este  után  abszolút
más  napok  következnek  számára!  Más  lesz  a  gondolat,
más lesz az élmény, más a vágy, és alapjaiban egész más
ez a világ. Valahogy remény támad, hit ébred, és talán több
lesz  a  szeretet  is.  Amint  ott  a  fürdőszobai  tükör  előtt
összetörik  a  fiú  lelke  a  számára  ismeretlen  forrású,
önzetlen szeretettől, egy célt kap, mely ezentúl értelmet ad
az életének. Attól a naptól kezdve már nem a saját fájdal-
maira, gyötrelmeire fókuszál, hanem arra, hogy megtudja,
kivel is találkozott azon az ominózus estén... mert Valaki
ott volt, az biztos! Valaki nagyon szereti őt, az is biztos.
Mivel  szabad  szemmel  nem  láthatta  az  illetőt,  minden
bizonnyal  nem  egy  földi  személyről  van  szó. Minden
szabadidejét  ezen szeretet forrásának keresésére szenteli.
Óriási  lelkesedéssel  vág  bele  ebbe  a  különös  kutatásba,
hogy  megtalálja  a  valódi  szeretetet,  az  igazságot.  Nem
tudja,  mekkora  feladatra  vállalkozik,  de  azt  tudja,  hogy
soha azelőtt  nem volt  még ilyen lelkes  és  szenvedélyes
semmivel kapcsolatban!
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Kísérőként  három  személyt  kap  a  hosszú  útra,  akiket
sajnos ő maga nem lát, sőt, nem is tud róluk. Hit, Remény
és Szeretet szegődik mellé útitársul az Örökkévaló paran-
csára. Érdekes kapcsolat ez, és egy érdekes döntés. A fiú
ugyanis nem szánta el magát egyértelműen, hogy az Örök-
kévaló  útjára  lép,  és  ennek  szenteli  az  életét,  de  azért
mégis  döntött.  Amikor  ugyanis  megtapasztalta  az  Ő
kimondhatatlan,  mindent  elsöprő  szeretetét,  a  szívében
elhatározta,  hogy egész életében ezt  akarja,  erre vágyik,
erre van szüksége! Ugyanakkor nem sejti, ki az a Személy,
akivel  találkozott,  tehát  a  szíve  mélyéből  meghozott
szándékát nem is tudta, ki mellett hozta meg. 

Aki ismeri a Mindenhatót, tudja Róla, hogy Ő végtelenül
igazságos. Eltökélte hát magát, hogy Chris mellé rendeli
természetfeletti  szolgáit,  hogy pártfogolják,  védelmezzék
őt az úton, mert jókora szüksége lesz rájuk. Hit és Remény
különösen  örvendeznek  ennek  a  feladatnak,  mert  azóta,
hogy  gyermekkorában  megismerték  a  fiút,  a  szívükön
viselik sorsát. Amikor csak tehették, vagy ha valaki segít-
ségért kiáltott, imádkozott érte, már ugrottak is és támo-
gatták,  amiben  csak tudták.  Sajnálták,  hogy  a  tengernyi
szenvedés, bántalmazás miatt megkeményedett a szíve és
messzire távolodott a helyes úttól. Szerettek volna többet
adni neki, de az ember szabad akarata mindig, mindenkor
tiszteletben tartandó! Mivel sem ő, sem más ismerőse nem
kérte  az  Örökkévaló  védelmét,  hanem  többnyire  az  őt
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leuraló  démonok  adta  gondolatokra  hallgatott,  nem
tehettek  sokat,  csak  vártak.  De  most  itt  a  pillanat,  a
ragyogó pillanat,  amikor vele lehetnek! Hit még mindig
szentül meg van győződve arról, hogy ez a kamasz Isten
nagy harcosa lesz! Látta a hosszú évek kínjait, melyeket
átélt,  és  állásfoglalása  szerint  ezek  fogják  kimunkálni
harcos  jellemét.  Most  már  többet  adhat  neki,  és  ha  az
Örökkévaló  még  másik  két  angyalt  is  kirendelt  mellé,
akkor bizonyosan komoly terve lehet vele. 

Chris  buzgón  elkezd  érdeklődni  a  szellemi,  természet-
feletti  dolgok  iránt,  hogy  rátaláljon  arra,  Akit  keres.
Minden lehetőséget megragad, hogy az ezzel kapcsolatos
beszámolókhoz hozzájusson. Elemzi, gyűjtögeti, rendsze-
rezi  őket.  Szinte  minden  szabadidejét  erre  a  kutatásra
szánja! Már nem az alkoholizmus, az agresszió, nem is a
saját  lelki  sebei  kötik  le  figyelmét,  hanem  a  kitartó
igazságkeresés. Nem vagdossa, nem kínozza magát, mert
ebbe az igaz szeretetbe vetett  hit, a változásban való re-
ménység,  és  az  annyira  közel  lévő  szeretet  erőt  adnak
neki.

Fogalma sincs róla, hogy milyen veszélyes vizekre evez,
amikor a szellemvilágban kezd el kutakodni! Kísérői, Hit,
Remény és Szeretet azonban nagyon is tisztában vannak a
játékszabályokkal,  és  pontosan ezért  is  vannak most  itt!
Amint Chris elkezd az ufológiával,  a  hamis vallásokkal,
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meditációval  és természetgyógyászattal  foglalkozni, kap-
csolatba is kerül a mögöttük álló szellemiséggel, de nem
úgy, ahogyan ő képzeli! Ezek a szellemi lények ugyanis,
azért  produkálnak  időnként  fizikai  jeleket,  megnyil-
vánulásokat,  hogy  az  emberek  bennük  higgyenek,  sem-
miképp ne a valódi Igazságban! A szeretetmáz és az álbé-
kesség  csak  álca,  mely  elrejti  valódi  szándékukat,  igazi
lényüket.  Kígyószerű karjaikkal  könnyedén megragadják
és magukhoz húzzák az érdeklődő lelkeket. Nem hirtelen,
hanem  szépen  fokozatosan  vonják  közelebb  őket,  majd
egyre  szorosabban  átölelik  áldozatukat,  és  magukhoz
szorítják.  Az  egyik  ilyen  kígyószerű  nyúlvány  végén  a
skorpió tüskéjéhez hasonló rész található, melyet az illető
tarkójánál  szúrnak  be  ezek  a  lények,  és  ezen  keresztül
folyamatosan juttatják be a gondolataiba saját hamis, vagy
féligazságaikat,  tévtanításaikat,  hazugságaikat,  mint  a
mérget.  Mindeközben egy látszólagos békességgel ölelik
magukhoz a zsákmányt, és mintha aludnának, félig eggyé
válnak vele. Sötétzöldes színű pofájuk nem olyan vissza-
taszító,  mint  általában  a  démonoknak,  és  tökéletesen  el
tudják rejteni lelkük végtelen, sötét gonoszságát is! 

Áldozataiknak igyekeznek minél  kevesebb földi  szenve-
dést  okozni  azért,  hogy  a  hitüket  továbbra  is  beléjük
vessék,  ne  gyanakodjanak a  valódi  szándékuk  felől!  Az
igazi,  gyötrelmes kínlódás majd  jóval  később vár  rájuk,
most  még csak a hitükre van szükségük.  Az ártatlannak
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tűnő dolgaik a legnagyobb csapdák! Amikor látják ezek a
hazug démonok,  hogy Chris  mennyire  érdeklődik  velük
kapcsolatban, gondolkodás nélkül rá akarják vetni magu-
kat,  de  nem tehetik.  Hívogatón,  csalogatón,  mindenféle
hazugságot  suttogva nyújtogatják felé  hosszú,  puha kar-
jaikat, ám minden hiába. Nem árthatnak neki!

A fiú  kutakodik,  tanulmányoz,  míg  az  angyalok  védel-
mezik őt. Nem tudja miért,  de időnként úgy érzi magát,
mintha egy fekete és veszélyes szakadékban gyalogolna,
melyben  két  oldalt  különböző  ártó  szörnyek  lesik  a
pillanatot, hogy legyűrhessék, szétszaggathassák őt. De ő
csak megy előre, és nem bántja senki. Gyakran érzi ezt, de
gigantikus,  káprázatos  Testőreit  nem  láthatja.  Gyilkos
karmok suhannak a levegőben, vérszomjas agyarak csat-
tognak,  paták  koppannak  a  földön,  tűhegyes  szarvak
fenyegetik. Ocsmány, groteszk, alaktalan pofák ordítanak
pusztulását  kívánva,  de  mégsem  árthat  neki  senki.
Mindenkinek  látnia  kell,  hogy  ezt  az  embert  az  Örök-
kévaló  maga  védelmezi!  Eljuthat  sötétebbnél  sötétebb
utakra, veszélyesebbnél veszélyesebb helyekre, de amíg Ő
vele  megy,  semmi  baj  nem  érheti  a  fiút.  Az  egyetlen
Igazságot keresi.  Neki csoda kell! Az imádat és az elfo-
gadás  csodája! Nem elégszik  meg a  féligazságokkal,  és
Hit,  Remény,  Szeretet  ennek  nagyon  örül!  A féligazság
számára nem győzelem.  Ő azt  akarja,  csakis  azt  a  Sze-
mélyt,  Akivel  aznap este  találkozott,  és  Aki  azt  mondta
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neki, hogy mindennél értékesebb Számára. Nem adja fel.
Ha kell,  egész életében fogja keresni,  de nem elégedhet
meg kevesebbel, mint amit akkor megtapasztalt! Minden
új állomásnál, amit meglátogat, minden új vallásnál vagy
hitrendszernél, ahol megáll, torkon akarják ragadni őt. El
vannak készítve a láncok, hogy megkötözzék az embert, a
kínzó eszközök, hogy eltiporják, megfosszák önmagától.
Viszont  egyetlen  ellene  készült  fegyver  sem ér  semmit,
amíg az Örökkévaló angyalai vele vannak! Több mint két
év  telik  el  a  kusza  vándorlásban,  és  néha  mintha  látni
vélné Chris az alagút végét. Mintha időnként egy kis fényt
érzékelne.  Reménykedni kezd,  hogy hamarosan kutatása
végéhez ér. 

Az anyagiak miatt egy kisebb házba költöznek szüleivel és
Joyce-szal. Itt megismeri az egyik szomszéd fiút, Jamest,
akihez szeret eljárni néha filmeket nézni. Egy alkalommal
a  használt,  kiolvasott  újságok  közé  dobva  egy  könyvet
pillant  meg, melynek címe  -A szeretet  csodákra képes-
nagyon felkelti az érdeklődését. Kölcsönkéri, hátha abban
fogja majd megtalálni mindazt, amit évek óta annyi helyen
keresett már. James szívesen kölcsönadja, de mint kiderül,
nem is az övé, hanem apukájáé a könyv. Chris izgatottan
viszi haza az új irományt az istállóból átalakított zsebken-
dőnyi  szobájába,  és  alig  várja  a  pillanatot,  hogy  ezt  is,
mint annyi másikat már, tanulmányozni kezdhesse. Ritka
pillanat kínálkozik az egyik délutánon, mikor is egyedül
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marad a házban. Mindenki elmegy valahová, csak ő marad
és a könyv. Amint elkezdi olvasni, hamar kitűnik belőle,
hogy az Örökkévalóról szól.  Arról, hogy Ő maga a sze-
retet, Aki ma is létezik, és ma is tesz csodákat a Földön.
Igaz történeteket talál a kötetben arról, hogy az imádság
hatására ma is gyógyulnak meg betegek a legkülönfélébb,
gyógyíthatatlan  betegségekből  is,  elrontott  életek  állnak
helyre egyetlen pillanat alatt,  sőt akár még a halottak is
feltámadhatnak. Miközben tátott szájjal falja az oldalakat,
érzi,  hogy  ez  valami  egészen  más,  mint  amit  a  többi
könyvben  és  újságban  olvasott.  Szívében  megfogal-
mazódik, hogy talán ez az ő útja. Talán itt lesz az igazság!
Az  ő  élete  is  egy  pillanat  alatt  változott  meg  azon  az
emlékezetes  estén,  ugyanúgy,  mint  ahogyan  ebben  a
könyvben  is  leírják.  Gyorsan  halad  az  olvasással,  és
vészesen közeledik a 93. oldalhoz, melynek üzenete mér-
földkő lesz egész életére nézve.

Ezt  Lucifer  hordái  is  megszimatolják  valahonnan.  Talán
más  is  olvasta  már  ezt  a  könyvet,  akinél  megújulást,
változást hozott, és tudják, hogy ez veszélyes rájuk nézve.
Új harcos születhet, aki az Örökkévaló útjára lép.  Olyan,
aki aztán már szembeszállhat velük, akárcsak az angyalok,
hiszen az ilyenek mennyei hatalommal lesznek felruházva.
Akik  ugyanis  valóban  hisznek,  azokat  jelek  és  csodák
követhetik, és bármit megtehetnek! A Gonosz Erők gyűlö-
lik  az  ilyen  embereket.  Félelmetesen  sötét  szívük  leg-
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mélyéből  gyűlölik  őket,  ezért  is  gyülekeznek  a  kis  ház
körül  egy  végső  csatára  Chris  lelkéért.  Most  nem  túl
bátrak, mert tudják, hogy az Örökkévaló maga hívta el ezt
az embert, és biztos nem fogja csak úgy átadni nekik, de
hátha... A helyzet komolyságát mutatja az is, hogy mivel
az őt szorosan körülvevő angyalok miatt a közelébe sem
juthatnak a fiúnak, ezért íjakat és nyílvesszőket hoznak. A
hazugság  nyílvesszőivel  szeretnék  eltalálni  prédájukat,
mert  ha  sikerül  a  szívébe  juttatniuk  néhány  torz  infor-
mációt,  akkor  talán  nem  hiszi  el  a  könyvben  leírtakat.
Kísérteties kört formálnak biztonságos távolból, céloznak,
majd  lőnek.  Nyílvesszőik  vörösen  izzó  végei  sebesen
száguldanak egyenesen a tündöklő kis különítmény felé,
minden  irányból.  Reménytelen  pillanat  ez  a  három
angyalra  nézve.  Kardjaikkal  semmi  esélyük  sincs  ennyi
nyílvessző ellen, de így, hogy meg sem mozdulnak, még
kevesebb a remény a túlélésre! 

Mozdulatlanul,  magabiztosan  néznek  farkasszemet  a
közeledő nyílhegyekkel.  Ha kell,  az életük árán is meg-
védik  a  fiút,  ez  soha  nem volt  kérdés  számukra.  De az
utolsó pillanatban, mikor a gyilkos fegyverek már egészen
közel  vannak  hozzájuk,  egyszerre,  és  hajszálpontosan
egyforma  mozdulatokkal  maguk  elé  emelik  kezeiket.
Ekkor  mindegyikük  karján  egy-egy  vakító,  ragyogó,
hófehér pajzs jelenik meg. Ezek akkorák, hogy könnyedén
eltakarják magas, erős testüket. Így nem csak őket, hanem
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a kicsiny kör közepén olvasó fiút is tökéletesen megvédik
a  hazugság  nyilaitól!  A pajzsok  csodálatos  ragyogásától
visszahőkölnek  a  szörnyek,  és  miután  látják,  mennyire
esélytelen  a  támadásuk,  gyűlöletük  még  erőteljesebbé
válik.  Szitkokat  kiáltoznak  az  angyalok  felé,  és  egyre
agresszívabban erősödik félelmetes ordításuk is. A táma-
dásban hatástalannak bizonyult íjaikat egymás után dobják
a földre, és lándzsákat,  bárdokat,  óriási szegekkel kivert
buzogányokat vesznek elő. Eddigi óvatosságukat félretéve
fenyegetően indulnak meg Hit, Remény és Szeretet felé,
hogy mind őket, mind pedig védencüket porrá zúzzák!

Ekkor ér  a fiú  a rettegett  93.  oldalhoz,  és rátalál  arra a
néhány mondatos imádságra, melyet ha az ember szívből
elmond  és  őszintén,  akkor  azzal  rálép  a  Mindenható
útjaira, és teljes jogú, Mennyei Polgárrá válik. Miközben
kívül  végzetes  végű  lándzsák  süvítenek,  halált  osztó
buzogányok suhognak, vérszomjas vadállatok ordítanak, a
következő szavak hagyják el Chris ajkait:
„Uram! Tudom, hogy eddig a saját fejem után mentem, és
nem a Te  akaratod szerint  éltem.  Tudom, hogy bűnöket
követtem el,  és  hogy a Fiad,  Jézus,  ezek miatt  a bűnök
miatt halt meg a kereszten. Kérlek, bocsáss meg nekem, és
töröld el minden vétkemet, Örökkévaló! Kérlek, adj nekem
egy teljesen új kezdetet,  egy új  életet! Engedd, hagy él-
hessek  ezentúl  a  Te  gyermekedként!  Köszönöm,  hogy
megbocsátasz, és visszafogadsz engem, Uram! Ámen.”
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Ebben  a  pillanatban  legnagyobb  csodálkozására  könny-
cseppek peregnek végig az arcán. Nem tudja miért. Ilyet
még soha nem érzett!  Annyi  spirituális  dolgot  kipróbált
már, de egyik sem volt rá ilyen különleges hatással, mint
ez a néhány egyszerű mondat. Fogalma sincs, mi történik,
csak azt  tudja,  hogy valami  megváltozik.  Valami  végle-
gessé válik. A több milliárd ember közül, itt az angyalok
védelmében,  egy  sokat  szenvedett,  megvetett  fiú  végre
hazatalál. Amint kimondja az áment, és megnyílik felette a
Menny, a tomboló ellenség azonnal megtorpan. A szabad
akarat ismét döntést hoz, de most nem az ő javukra! Ezt a
csatát  csúnyán elvesztik,  ám megátalkodott Vezérük,  aki
nem mutogatja magát, kőkemény visszavágóra készül.
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Egy démonnak igazi kéj és kihívás, ha rá tud venni egy
emberi lényt, hogy szabad akaratából kövesse az ő utasí-
tásait. De ez nem csupán kihívás, hanem ez a dolguk, a
„munkaköri  leírásuk” is!  Károkozás  céljából  akár  azt  is
megteszik,  hogy  állatokba  bújnak  bele.  Azokat  bábként
használva még el is pusztíthatnak embereket,  vagy nagy
bajokat, bántásokat okozhatnak nekik. Ezt a fajta módszert
nem  igen  kedvelik,  mert  megalázó,  lealacsonyító  szá-
mukra egy jószágot „magukra ölteni”. De most mégis egy
ilyen támadásra készülnek.

A Sötétség  kegyetlen  Ura  ugyanis  egyre  inkább  vesztét
akarja Chrisnek. Ő is tisztán értette több esetben is, mikor
az Örökkévaló prófétái közölték a fiúval, hogy a Terem-
tőnek nagy terve van az életével. Bár ez az üzenet nem a
Sátánnak szólt, de ő minden egyes kimondott, elhangzott
szót képes meghallani a Földön, amit csak szeretne. Egyál-
talán  nem  bírja  elviselni  azt,  hogy  bárkiből  is  ezen  a
bolygón az Örökkévaló szolgája váljon! Ha egy személy-
ről megtudja, hogy ilyen csodás jövőt szánt neki az Alko-
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tója, azt igyekszik, ha lehet még kisbaba korában eltenni
láb  alól  különböző  betegségekkel  vagy  balesetekkel.
Amennyiben ez valamiért meghiúsul, és nem sikerül neki
kisgyermekként ezt megtennie, akkor megpróbálja később
újra és újra.  Vannak szolgái  bőven mindenfelé! Sokfajta
információt meg tudnak szerezni, és ha szükséges, minden
követ  megmozgatnak,  hogy  elérjék  alattomos  ördögi
céljukat. Ám ha valaki az Örökkévaló kitüntető és biztos
védelmét kéri magára vagy szeretteire, akkor ott az ellen-
ség nem rúghat labdába, akármilyen erőket is vonultat fel!

Homályos, rideg téli este van. Kinn a falu szélén, ahol már
közvilágítás sincs, Chris éppen Joyce elé készül, hogy ne
kelljen  neki  egyedül  hazagyalogolnia  a  buszmegállótól.
Nem egy magányos lánynak való útszakasz ez az egy-két
kilométer! Ha megteheti, miért ne vigyázzon a kishúgára?
A hosszú, egyenes úton néha-néha egy autó zavarja meg a
kísérteties,  éjfekete  csendet.  Vakító  fényükkel  sebesen
suhannak  el  a  fiú  mellett,  aki  fázósan  húzza  be  nyakát
meleg kabátjába. Azután újra csend van és szinte áthatol-
hatatlan feketeség, ki tudja meddig. Egy telephely mellett
halad  el  éppen,  mikor  ijesztő morgásra és  lábdobogásra
lesz figyelmes. Az épületektől kiszűrődő halvány fényben
egy  nagytestű  kutya  sziluettje  bontakozik  ki,  ami  vész-
jóslóan növekszik minden lépésnél,  amit Chris felé tesz.
Hogy a nem kívánatos találkozást elkerülje, a fiú sokkal
szaporábban  kezdi  tekerni  kerékpárját.  Miután  biztos
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távolba ér a fenevad vicsorgó támadásától, megrémülve jut
eszébe, hogy hamarosan sétálnia kell majd ezen a részen
húgával, aki a buszról leszállva csak gyalogosan tud haza-
indulni.  Az  Örökkévalóhoz  fordul  mennyei  védelemért.
Sürgetően  kéri,  hogy  óvja  meg  őket,  amikor  visszafelé
gyalogolni  fognak  ezen  a  veszélyes  szakaszon.  Tudja,
biztosra tudja, hogy imádsága nem talál süket fülekre! Ha
annyi nehézségen átsegítette már őt a Mindenható, akkor
most miért ne tenné ugyanezt? Miközben a busz lomhán
távolodni  kezd,  Chris  átveszi  Joyce  táskáját,  és  megin-
dulnak hazafelé. Azért figyelmezteti  őt,  hogy hamarosan
hátborzongató dologgal találhatják szembe magukat. 

Agresszió, akinek a nagytestű, fehér kutyába kellett bújnia
erre az időszakra, már alig várja, hogy a testvérpár a kö-
zelbe  érjen.  Mi  tagadás,  élvezi,  ahogyan  a  véreb  töké-
letesen engedelmeskedik neki, és azt csinálja, amit ő akar!
De  tény,  azért  szeretne  mielőbb  kijönni  onnan.  A többi
démon biztosan ordítva röhög majd rajta, mikor visszatér a
pokolba.  Viszont  ha  sikerülne  elpusztítania  ezt  a  két
embert,  talán  nem tennék  ezt,  hanem inkább  tartanának
tőle! Türelmetlenül vár a telep udvarának félhomályában.
Az állat  érzékszerveit  használva  les,  figyel  minden  rez-
dülést,  mikor  lendülhet  végre eszeveszett,  gyilkos táma-
dásba.  Sötét  ez  az  út.  Nem  sűrűn  járnak  az  autók,
könnyedén el tud bánni mindkettejükkel.
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Chris és Joyce a lehető leghalkabb léptekkel igyekeznek
elhaladni az udvar előtt, mely az út túloldalán van. Mikor
feltűnik a kutya, csupán annyi idejük marad felkészülni az
ostromra, amíg túlméretezett ugrásaival átszeli keresztben
az úttestet. Ez bizony nem sok idő! Főleg úgy, hogy embe-
rileg  kevéske  esélyük  van  egy  termetes,  megvadult,
kiszámíthatatlan  állattal  szemben.  Csak  az  Örökkévaló
hatalmában bízhatnak, semmi másban! Hátha úgy intézi,
hogy valaki enni ad a kutyának, és most nem törődik csak
azzal,  hogy megtöltse feneketlen gyomrát.  Talán közben
láncra kötik, mert  észrevették, hogy elszabadult.  Esetleg
végre becsukják az addig tárva-nyitva álló kaput. Sok min-
den megtörténhet,  míg a buszmegállótól  idáig érnek,  de
nem történik. Hiába az óvatos léptek! Az alvilági szörnyet
idéző ismerős sötét körvonalai megjelennek a túloldalon, s
most  még  nagyobb  dühvel  ront  zsákmányaira,  mint  az
imént tette azt Chrisnél.  Gyilkos fogsorai szinte megvil-
lannak a baljós félhomályban, és őrült indulattal rugasz-
kodik a testvérpár felé, mintha vérre szomjazna. 

Agresszió halált akar. Ez a küldetése, és neki most telje-
sítenie  kell.  Ezt  a  két  embert  el  kell  pusztítania  bármi
áron!  Lucifer  talán  sejti  előre,  hogy  ha  Chris  hatására
Joyce is a mennyei ösvényre lép, akkor mindketten veszé-
lyesek lesznek a Sötétség Erőire.  Általuk majd újabb és
újabb  személyek  szakadhatnak  ki  gyötrő,  aljas  uralma
alól! Ezért a démon örömmel használja a böhöm jószág
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testét, és kéjes, gúnyos mosollyal lendül áldozatai felé. Az
aszfaltra lépnek a karmos mancsok. Már csak két ugrásnyi
a távolság, azután már csak egy. Ekkor hirtelen egy vakító
fényesség, és vége mindennek. Egy Őrző angyal villám-
ként csapódik le az égből, egyenesen a megőrült kutya elé,
hogy  megállítsa  Agressziót  és  az  állatot  is  egyben.
Röptében,  egyetlen  csapással  levágja  a  démon  fejét,  az
pedig könnyed füstté válik.

Chris és Joyce elhűlve nézi, ahogy a testes állat tőlük egy-
két méternyire elpusztul az  úttesten, abszolút váratlanul!
Az  az  autó  a  semmiből  érkezett,  valahonnan  a  hátuk
mögül!  Őket  akarta  kikerülni,  akik  az  út  szélén  gyalo-
goltak, miközben elgázolta támadójukat. Egy fékcsikorgás
és egy elhaló nyüszítés hallatszik csak. A halálos veszély
egyetlen pillanat alatt elmúlik. A gyilkos terv bár tökéle-
tesnek tűnt,  de aki az Örökkévalóban bízik, az nem fog
megszégyenülni soha! Akire maga az élő Isten vigyáz, az
az  ember  biztos  védelemben  jár.  Chris  és  Joyce  egész
életükre kitörölhetetlenül megjegyzik ezt a leckét. Igazán
sajnálják  az  elpusztult  jószágot,  de  ugyanakkor  be  kell
látniuk azt is, hogy a Mindenható nem ismer tréfát, ha az
övéit kell megvédelmeznie. Féltő szeretettel óvja a Benne
bízókat, és egyáltalán nem esik nehezére bármikor, bármi-
lyen  helyzetből  kimentenie  őket.  Ezt  megint  megtette
velük. Terve van még számukra. Jó nagy, és valami csoda-
szép!
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Chris meghozta a maga döntését az Örökkévaló mellett,
melyet  mindenkinek  magának  kell  megtennie.  Ebben  a
dologban  senki  sem  helyettesíthet  bennünket,  és  nem
mutogathatunk  egymásra,  amikor  az  Utolsó  Napon
számon kérik majd tőlünk, hogy miként választottunk.
Chris az elhatározását követően megismer egy közösséget
a városban James segítségével, ahová elkezd rendszeresen
járni.  Ráébred,  hogy olyan emberek tartoznak oda,  akik
szintén  a  Mindenható  útját  követik.  Annyira  örül,  hogy
nem  kell  többé  magányosnak  lennie,  és  azokkal  lehet
együtt,  akik  hasonlóképpen  gondolkodnak,  hasonló  a
szívük vágya, mint neki! Ezért jókora hálát érez, és bizony
igen nagy támogatás  a  számára,  főleg  egy olyan súlyos
múlttal a háta mögött, ami neki jutott. De ha tudta volna,
hogy milyen harcok várnak még rá!

Az Ellenség nem nyugszik bele a fiú döntésébe és ördögi
tervet  eszel  ki,  hogy  bosszút  álljon.  Mértéktelenség,
Agresszió  és  Önpusztítás  mellé  elküldi  a  Megtévesztés
szellemét  is  a  családba,  hogy revansot  vegyen az  őt  ért
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sérelemért,  és  annyi  kárt  okozzon,  amennyit  csak  tud.
Ezek a démonok közvetlenül nem árthatnak a fiúnak, hisz
ő továbbra is segítői védelme alatt áll. Közvetett módon
viszont irdatlan gyötrelmet tudnak elvégezni családjában,
és  ezen  keresztül  valamelyest  benne  is.  Chris  miután
rátalált a helyes ösvényre, sajnos nem semmisítette meg az
útkeresés ideje alatt felhalmozott okkult irodalmakat. Így
miközben  ő  újdonsült  barátaival  tölti  az  időt,  apuka
kölcsönvesz egyet fia könyvei közül, ami felkelti az érdek-
lődését. A fehér mágiáról olvas benne, és igyekszik minél
mélyebbre ásni magát a szellemvilágnak ezen területébe.
Viszont  mivel  ő  nincs  védelem  alatt, ezért  egy  hazug,
gonosz, ördögi lény hosszú karjaival megragadhatja őt, és
alig  észrevehetően  magához  vonzza.  Mikor  teljesen  át-
öleli,  csak  szorítja  tovább,  hogy  moccanni  se  tudjon és
minél  inkább  eggyé  váljon  vele.  Majd  egy  alkalmas
időben  mérgező  tüskéjét  a  tarkójába  döfi,  és  attól  a
pillanattól  kezdve  már  nem  is  kell  a  fülébe  sugdosva
hitegetnie  őt.  A méreg,  amely  a  gondolatait  mételyezi,
tökéletesen végzi  a  feladatát.  Butít,  hazudik,  elferdíti  az
igazságot.  Mindent  megtesz,  csak  hogy  minél  távolabb
tartsa  zsákmányát  az  Igazságtól!  Lucifer  még véletlenül
sem  akarja,  hogy  a  család  bármely  tagja  Chris  sorsára
jusson.

Apuka  megtiltja  a  kis  Joycenak  és  anyukának  is,  hogy
fiával  együtt a közösségbe járjanak. Ő a fehér mágiából
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tovább halad a fekete mágia és a sátánizmus felé. Chris
hiába próbál beszélni neki arról, milyen jó az Örökkévaló
akaratában élni, hallani sem akar róla! Abszolút különböző
utat  választ  apa  és  fia.  Bár  Chris  gyakran  imádkozik
családjáért,  és  kéri  az  Örökkévaló  segítségét  szerettei
megmentésében, az ördögi méreg csak folyik és áramlik
apuka gondolkodásában. Gyűlölete, gonoszsága egyre bur-
jánzik.  Mértéktelenség,  Agresszió  és  Önpusztítás  tevé-
kenysége  annyira  felerősödik,  hogy  apuka  egyik  este
brutálisan felvágja saját ereit. Fia a fürdőszobában találja
meg  őt  a  halálvörös  mosdókagylónál  állva.  A rengeteg
megalvadt vér szinte eltömíti a lefolyót. Ez aztán a Sátán
öröme! A fájdalom, a kín, a szenvedés, a pusztítás. Ilyen-
kor nagyon elégedett a munkájával. 

Chris  azonban  erős  és  bátor.  Amennyire  csak  lehet,
szeretetteljes  is,  hiszen  Aki  vele  van,  és  védelmezi  őt,
sokkal  hatalmasabb,  mint  aki  épp  a  családját  pusztítja.
Gyorsan  elszorítja  apuka  karját,  lelassítja  a  vérzést,  és
hívja az orvost. Mindezt a tőle telhető legnagyobb békes-
séggel  és  szeretettel  teszi,  pedig  édesapja  már  régóta
gyűlöli  őt,  amiért  Istennel  jár,  és  ezt  mindig  kimutatja,
amikor  csak  teheti.  A fiú  megmenti  az  életét,  ami  egy
cseppet sincs ínyére Önpusztításnak. Ő nem csak játsza-
dozni akar, hanem valóban az életére vágyik mindenkinek,
akit csak rabul tud ejteni izmos karjaival, éles karmaival.
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Nem. Ezzel még koránt sincs vége a szellemvilág össze-
csapásának  ebben  a  családban!  Egyik  napon  például
anyuka  félelmek  közepette  egy  levelet  ad  fiának  szinte
reszkető kezekkel, és ezt mondja: - Én nem tudom, hogy
mit  csináljak  ezzel!  Kétségtelenül  18  éves  gyermekétől
várja  a  megoldást  erre  a  szörnyűségre.  Chris  fogja  a
levelet,  kinyitja,  és  a  legnagyobb  megdöbbenésére  egy
vérrel lepecsételt szövetség volt benne apuka és a Sötétség
Fejedelme, Lucifer között. A fiú jól tudja, hogy könnyen
átok szállhat annak a fejére, aki egy ilyen levelet meg mer
semmisíteni! „De nem annak a fejére, aki az Örökkévaló
védelme  alatt  él.”  -gondolja  magában,  azzal  elégeti  az
irományt.  A  gonosz  őrjöng,  majd  keresi  az  alkalmat,
hogyan pusztíthatná el Christ, „ezt az akadékoskodó, kis
férget”, ahogyan ő nevezi.

Később  egy  sátánista  oltárt  is  talál  a  fiú  az  épület  egy
félreeső részében,  gonosz  jelképekkel  ékesítve.  Mint  a
Menny követe, nem tűrheti az ilyen dolgokat a környeze-
tében, így szétrontja ezt az ördögi kaput. Nem csak a sötét
lelkű,  pokoli  erők  gyűlölik  őt  ezek  miatt  a  tettei  miatt,
hanem apuka is, de egyre jobban. Tűz és víz, jó és rossz,
fény és sötétség,  pokol és  menny él  egy fedél  alatt  nap
mint  nap ebben az otthonban,  mely  leginkább egy ádáz
küzdelem  helyszínére  hasonlít,  mint  családi  fészekre.
Régebben  a  démonok  azon  voltak,  hogy  minél  több
szenvedést okozzanak Chrisnek. Ma már a halálát akarják,
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de minél  előbb!  Tűnjön el  innen minél  hamarabb,  hagy
végezhesse átkozott, gyötrő munkáját szabadon a Sötétség
a  család  többi  tagjában.  Tudják azonban,  hogy egyetlen
ujjal  sem  érhetnek  hozzá  ehhez  a  kamaszhoz  Mennyei
Testőrei  miatt.  Még képes az Örökkévaló újra  elküldeni
miatta  a  Dicsőség  Angyalát,  és  akkor  nekik  kotródniuk
kell még a környékről is!

Agresszió elszántan lendül  támadásba egy napon,  mikor
apuka egy méretes késsel  indul  fia  felé,  hogy elűzze őt
ebből a házból. A fiú sarkon fordul, és elmenekül. Azt sem
tudja, hogy hol fog aznap aludni, de akkor is biztos benne,
hogy  a  jó  úton  jár.  Szívében  a  hittel,  szeretettel  és
reménységgel  túlél  mindent,  és  szinte  naponta  kéri  a
Mindenhatót,  hogy  szabadítsa  meg  családját  a  Gonosz
fogságából.  Több év telik el ebben a kilátástalan küzde-
lemben, mely idő alatt mindenki szenved, aki érintve van
ebben  a  helyzetben.  Egy  idő  után  Joyce,  aki  közben
kamasz lánnyá cseperedik, feladja a harcot  és öngyilkos
akar lenni. Az utolsó pillanatban viszont megszólítja őt az
Örökkévaló,  és  a  szívére beszél.  Magányában úgy dönt,
hogy amint azt a bátyjától is látta, határozottan és teljes
szívvel  az  Istennek  szánja  egész  életét.  Chris  észlelve,
hogy édesapja és a Gonosz gyűlölködése egyáltalán nem
csökken,  már-már  feladja  a  harcot.  Egy  másik  városba
megy, ahol összeköltözik egy lánnyal. Látszólag elhagyja
azt, Aki mindig hűséges és kitartó volt vele kapcsolatban,
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és Aki értelmet és célt adott az életének. Valójában azon-
ban nem így van. A Mennyei védelem akkor is vele van,
amikor  tévúton  jár.  A menekülő  fiú  gyakran  mondja  a
Menny Istenének, hogy addig nem fog hazamenni, amíg
otthon meg nem szűnik a démoni uralom. Belefáradt  az
állandó harcba. Halálosan belefáradt már.

Egy  este,  mikor  hazalátogat,  és  hetek  óta  először  van
otthon  a  fiú,  apukát  megint  ittas  állapotban  találja.
Csúnyán veszekedik is Chrisszel, majd dühösen becsapja
maga mögött az ajtót és kisurran a sötétbe. Ilyenkor nem
tanácsos utána menni, mert nagyon könnyen eljár a keze!
Anyuka  és  fia  aludni  térnek  a  házban.  Úgy  gondolják,
majd ha megnyugszik, úgyis be fog jönni ő is.

Ám a Sötétség Fejedelmének egészen más tervei vannak
erre az éjszakára! A parancs már rég ki lett adva, és úgy
tűnik, ez a legalkalmasabb pillanat a végrehajtásra. Min-
denki  pontosan  tudja  a  dolgát.  Megtévesztés  még  egy
jókora adag hazugságot  fecskendez évek óta  rabul ejtett
zsákmányába,  majd  végeláthatatlan,  puha  karjait  szép
lassan lefejti róla. Utolsó mozzanatként kissé vonakodva
ugyan,  de  kihúzza  tarkójából  a  mérget  fecskendező
tüskéjét, majd Önpusztításra pillant:
- A tiéd! -ármánykodik, majd odébb áll kicsit.
A groteszk, ember és vadállat vonásait egyaránt hordozó
pofa  apró  izmai  a  gúny,  az  élvezet,  a  mérhetetlen  go-
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noszság, és a diadal érzésével telnek meg. Egy ember élete
van most a kezében! Vééégre, azt csinálhat vele, amit csak
akar. Most senki nem szól bele. Eddig a percig tart apuka
számára  a  kijelölt  idő,  hogy  döntsön:  az  Élet  Urát
választja,  vagy a Gonoszság Fejedelmét.  Most állítja fel
utoljára  megszokott  oltárát  Sátánnak.  Gondosan  eligaz-
gatja eszközeit. Beteltek az évek, a hónapok, hetek, napok,
órák,  és  hamarosan a  percek is.  Önpusztítás  biztatja  őt,
nehogy  meggondolja  magát  azzal  kapcsolatban,  amit
eltervezett!  Elszántan  sugdos  a  füleibe,  miközben  az
ember élő bábként engedelmeskedik neki. A gonoszságot
szinte  vágni  lehet  a  levegőben!  Miért  gyűlöli  ilyen
mérhetetlenül a Gonosz az embert? Ő valójában az Örök-
kévalót  gyűlöli,  mióta  kiűzte  a  lázadó  Lucifert  a
Mennyből.  Tudja,  hogy legkínzóbb fájdalmat  úgy képes
okozni  az  Örökkévalónak,  hogy  azt  bántja,  akit  a  leg-
jobban  szeret,  és  akit  a  saját  képmására  teremtett:  az
embert. Ezért sanyargat, gyötör, terrorizál sötét lelkű szol-
gáival  együtt  minden  egyes  emberi  lényt,  akihez  csak
hozzá tud férni. 

Apuka egy darab madzagot köt a mennyezet egyik tartó
lécéhez, majd a másik végére egy hurkot tesz. Egy pilla-
natra  megáll,  hogy  visszapillantson  gyermekkorára,
fiatalságára,  felnőtt  éveire,  majd  hevenyészett  oltárára
pillant, ahonnan erőt merít. Önpusztítás valósággal őrjöng
készülő sikere felett, és ezt kiáltozza: - Megcsinálja! Meg
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fogja  tenni!  Nézzéteeek!  -fordul  büszkén  Agresszióhoz,
Mértéktelenséghez  és  Félrevezetéshez.  Ki  tudja,  hány
ilyen  sikerélménye  volt  már  az  eltelt  évszázadok  óta,
mióta  ezt  a  munkát  végzi,  de  itt,  most  óriási  megelé-
gedéssel  szemléli  az  eredményt.  Egy  embert  szenvedni
látni,  halálba  kergetni,  pokolba  juttatni,  ez  létezésének
legfőbb  célja!  A madzag  megfeszül,  rövid  csend,  majd
néhányszor megrándul a megfáradt test. Vége. Vége egy
apának, egy férjnek, egy elrontott életnek. Az önkívületi
állapotban  ordítozó  ördögi  különítmény  elcsendesedik,
mert most valaki olyan közeledik, aki sokkal,  de sokkal
gonoszabb  és  erősebb  náluk.  Jobb,  ha  nem talál  semmi
kivetnivalót közöttük a Halál szelleme, mert az könnyen
végzetes  lehet  számukra.  Éjfekete  köd  gomolyog  fel.
Egyre több és több jön a semmiből. Egy alakot formáz és
egy vörösen izzó szempárt.  Nagyot és rémisztőt. Ez egy
végzetes  látogatás.  Kegyetlen,  könyörtelen  és
kérlelhetetlen.  Megragadja  apuka  lelkét,  és  egyszerűen,
rutinosan  tűnik  el  úgy,  ahogyan  jött.  Semmi  felhajtás,
semmi csinnadratta. Látszik, hogy ez neki csak egy volt a
sok közül.
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Chris sok mindenen ment már keresztül, de azt a pillanatot
soha  nem  fogja  elfelejteni,  mikor  az  apuka  testét  tartó
madzagot elvágja, és az élettelen test a karjába hanyatlik.
Szomorúság, csend és hiányérzet költözik a város széli kis
házba. Ezt a hiányt csak azok ismerik, akik veszítették már
el olyan közeli hozzátartozójukat, akivel előzőleg minden
nap együtt  éltek.  Olyan végleges  a  hiánya és  visszafor-
díthatatlan! A fiú igyekszik felkarolni húgát  és összetört
édesanyját, valamint próbálja összefogni a család ügyeit.
Otthagyja távoli munkahelyét, a lányt, akivel együtt élt, és
azonnal  hazaköltözik.  Amíg  ott  lakott,  gyakran  mondo-
gatta az Örökkévalónak, hogy csak akkor jön majd végleg
vissza, amikor elmúlik a démoni uralom a családban. Hát
most  elmúlt.  Mértéktelenség,  Önpusztítás,  Agresszió  és
Félrevezetés  vissza  kell,  hogy  térjenek  a  pokolba,  hogy
újabb  megbízatást  kapjanak.  Hit,  Remény  és  Szeretet
ebben  a  gyászos  időszakban  ha  lehet,  még  szorosabban
kísérik  a  fiút.  Támogatják,  bátorítják,  erőt  adnak  neki.
Chris egyre inkább bízik Teremtőjében, és a helyzet is azt
kívánja, hogy minél jobban Rá hagyatkozzon. Sok komoly
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probléma  adódik  ugyanis  a  család  dolgaival,  melyeket
nem  tud  megoldani  a  maga  erejéből.  Ilyenkor  mindig
Fentről kér segítséget, ami időben meg is érkezik számára.
Most,  hogy  apuka  meghalt,  már  nem  volt  senki,  aki
visszatartsa anyukát és Joycet, hogy a mennyei ösvényre
lépve, Chrisszel  együtt egy családként járjanak a közös-
ségbe.  Egy  vasárnap  délelőtt  fel  is  kerekednek  és
elindulnak. A kicsiny gyülekezetben mindenki örül nekik,
és igaz szeretettel fogadják őket. Régóta ismerik Christ, és
tudnak  családja  helyzetéről  is.  Az,  hogy  végre  mind-
hárman itt vannak, valódi csodának számít. 

Valaki  azonban  nagyon  nem tolerálja  ezt  a  látványt!  A
Sátánnak épp most jut eszébe, azzal,  hogy elpusztították
apukát, aki eddig nem engedte közösségbe a család többi
tagját, most szabad az út a hátrahagyottak számára, hogy
együtt  kövessék  a  helyes  ösvényt. Így  mindannyian
Mennyei Polgárok lehetnek, és ez iszonyúan nem lenne az
ínyére! 
- Azonnal ki kell tervelni valamit, amíg nem késő! -fakad
ki  a  Sötétség  Fejedelme.  Kijelöli,  hogy kiket  is  küld el
ebbe  a  csatába.  Többnyire  a  Félelem démonokat,  majd
Önvádlást, Kisebbrendűséget és egyéb olyan szellemeket,
akik bármilyen formában, de kapcsolatban voltak valami-
kor  a  família  valamely  tagjával,  vagy  akikről  úgy
gondolja,  hogy  sikeresek  lehetnek  ebben  az  ütközetben.
Félrevezetés is a kiválasztottak között van,  aki  apukát a
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halálba  taszította.  Nincs  idő  különösebb  tervezgetésre.
Egyszerűen csak meg kell akadályozni mindenáron, hogy
ők az Örökkévaló útjára lépjenek! Nehogy hallgassanak az
Ő tanácsaira, vezetésére, semmiképpen sem! Nincs ellen-
vetés, nincs gondolkodás, csak az engedelmesség. Lucifer
távozásuk előtt még fogcsikorgatva hozzáteszi:
-  Nem  ajánlom,  hogy  a  szemeim  elé  kerüljetek,  ha
elvesztitek ezt a harcot!!! Ez röviden azt jelenti, jobb, ha a
harcban  elpusztulnak,  mint  ha  vesztesen  térnek  vissza.
Elvakult, őrjöngő őrültek ezek a szellemek, és lényük leg-
mélyéig hitványak, álnokok. De azt sejtik, hogy nem sok
esélyük van a győzelemre egy élőhitű gyülekezetben, egy
féltve  őrzött  fiú  és  családja  megragadásában.  Viszont
akkor  is  menniük  kell.  Talán épp  az  elkeseredett  küz-
delmük fogja megfordítani az esélyeket.

Körülbelül  30-40-en  jelennek  meg  közülük  az  isten-
tiszteleten. Förtelmes, rémisztő külsejükkel és félelmetes
fegyvereikkel  tízszeres  túlerővel  veszik  körül  Hitet,
Reményt és Szeretetet a gyülekezeti épület területén. Ők
az ilyenkor szokásos alakzatot veszik fel, azaz egymásnak
háttal  egy kis  kört  alakítanak ki,  melynek közepén nem
csak  Chris,  hanem  anyuka  és  Joyce  is  ott  van  már.  A
démonok szándékosan akkor támadnak, amikor az igehir-
detés hangzik.  Ilyenkor ugyanis többen elméláznak, vagy
egészen máshol  jár  az  eszük az  összejövetel  helyett,  de
olyan  is  akad,  aki  elszundikál.  Ha  hittel  imádkoznának
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ezek  a  szentek,  könnyen  megéreznének  valamit  a
Gonoszság  jelenlétéből  és  imáikkal  ellenük  támadhat-
nának.  Mennyei  védelmet  kérhetnek a  közösségre,  vagy
konkrétan  erre  az  újonnan  érkezett  családra.  A démo-
noknak gyorsnak és hatékonynak kell lenniük, mert tudják
már jól,  hogy az igehirdetés körülbelül egy órás szokott
lenni, azután következik az imádkozás. 
- Addigra jó lenne eltűnni innen, mert forró lehet a talaj!
-gondolják.
Ennek  fényében  azonnal  támadásba  is  lendülnek.  Alak-
talan,  torz  testükhöz  képest  most  irgalmatlan  sebesen
mozognak,  és  igen  hathatósnak  tűnnek  halálos  harcesz-
közeikkel.  Morognak,  hörögnek,  néha  átkozódnak,  szit-
kokat  szórnak  hősiesen  védekező  ellenségeik  felé.  Bár
hazai  terepen  vannak,  úgy  tűnik,  az  angyaloknak  most
mindent  bele  kell  adniuk,  hogy  a  hatalmas  túlerővel
szemben  a  családot  és  önmagukat  védve  meg  tudjanak
állni! Mindezt úgy kell végezniük, hogy semmiképpen ne
érjenek  hozzájuk  a  gonoszság  fegyverei.  Ha  ugyanis
egyszer megsérülnek, nem tudnak úgy küzdeni,  ahogyan
az  szükséges  lenne,  és  akkor  nem  csak  ők  veszítenek,
hanem  társaikra  is  nagyobb  teher  hárul.  Ilyen  esetben
mindegyikük, sőt a küldetésük is veszélybe kerülne. Tehát
nekik  is  a  maximumot  kell  most  adniuk.  Biztosra  kell
menniük  minden  védekezésnél,  minden  csapásnál,  és
minden  szúrásnál.  A  vérszomjas  szörnyekkel  szemben
nem csak a fegyvereikkel kell óvatosnak lenniük, hanem
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karmaikkal,  szarvaikkal,  éles  farkukkal  vagy  egyéb,
gyilkolásra alkalmas testrészükkel is. Minden túlzás nélkül
állíthatjuk, hogy itt, ebben a csendes kis utcában, ebben a
sokak  által  teljesen  ismeretlen,  kicsiny  gyülekezetben
mind  a  Fénylények,  mind  pedig  a  Sátánfajzatok  a  túlé-
lésükért vívnak elkeseredett, ádáz küzdelmet.

Az Örökkévaló szolgája, aki az igazságot hirdeti,  beszé-
dében megáll egy pillanatra. Mintha fülelne. Kissé olyan
látványt  nyújt,  mint  amikor  egy látható személynek egy
szemmel  láthatatlan  illető  a  fülébe  súg valamit.  Vannak
közösségek,  ahol  mereven  ragaszkodni  kell  az  isten-
tiszteleti  liturgia  pontos  betartásához,  és  nem  szabad
eltérni  attól.  Ám  akadnak  olyan  gyülekezetek  is,  ahol
megengedett átalakítani a „programtervet”, ha a szolgáló
bizonyos benne, hogy az Örökkévaló valami mást szeretne
mondani vagy tenni.  Ez a hely az utóbbihoz tartozik.  A
férfi  egy  rövid  csend  után  megszólal:  -Most  szeretném
kicsit  megszakítani  az  igehirdetést,  és  arra  kérnélek
benneteket,  hogy  imádkozzunk!  Kérjük  egy  szívvel  a
Mindenhatót,  hogy  legyen  itt  a  gyülekezetünkben  még
nagyobb  erővel,  és  áldja  meg,  segítse  meg  Christ  és
családját is a nehézségeikben!

Halk mormolás hallatszik a teremben. Néhol hangosabban,
néhol  halkabban,  de  szól  az  imádság.  Olyan  mindez,
mintha a szentekből előtörő kicsiny füstoszlopok egyetlen,
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szemlátomást  növekvő  füstfelhővé  egyesülnének,  ami
intenzíven  elkezd  felemelkedni  a  magasba,  valahová  a
felhőkön  túlra.  Egyenesen  az  Örökkévalóhoz  szállnak
ezek  az  imák.  Az  emberek  bátorságért,  erőért,  hitért,
győzelemért és sok más egyébért imádkoznak, attól füg-
gően, kinek mi jut eszébe. Ehhez mérten érkeznek szinte
azonnal a Bátorság és az Erő angyalai, akiket további Hit
angyalok követnek, hogy győzelemre vigyék a borzalmas
küzdelmet.  Most  ők  vannak  túlerőben,  és  még  újabbak
követik őket. Kivont karddal, mindenre elszántan, ragyo-
góan suhannak gigantikus szárnyaikkal. A közeledő, és a
már megérkezett sereget látva Félrevezetés egy pillanatra
megtorpan. Ez volt a legutolsó kép, amit lát több százéves
létezése  végén,  ugyanis  Hit  sokat  járatott  kardja  egy
könnyed mozdulattal lecsapja a fejét. Az elvált fej rémült
tekintetével és nyitott szájával - mellyel annyi hazugságot
suttogott apuka, és sok más ember fülébe - még le sem ér a
földre, mire nyúlánk testével és irdatlan hosszú karjaival
szürke füstté válik. Az angyali különítmény úgy érkezik,
hogy közben alakzatba  rendeződnek.  Mire a  csata  hely-
színére  érnek,  háromszorosan  körbe  is  zárják  az  ott
harcolókat, beleértve a kíméletlen, éjfekete szörnyeket is.
Azon a napon senki nem tér  vissza ebből  a küldetésből
Lucifer  elé.  Mindez  azért  vált  lehetségessé,  mert  a
Mindenható egyik szolgája meghallotta a Királyok Kirá-
lyának  szavát,  kész  volt  engedelmeskedni  neki,  és  fel-
hagyni a megszokott istentiszteleti renddel.
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Az imádság alatt anyuka könnyei végigperegnek az arcán,
amint őszinte szívvel elkötelezi magát az Örökkévalónak.
Joyce és Chris is megerősítik, hogy egész életükben ezen
az úton akarnak járni,  és azt tenni,  amit Isten kér tőlük.
Egy megtört család, megtört szívekkel, teljesen romba dőlt
élettel, ma egy egészen újat kezdhet! Nincs többé alkohol,
agresszió,  öngyilkossági  kísérlet.  Nincs  vér,  félelem,
kétségbeesés... egy száz százalékosan új élet van számuk-
ra.

A gyülekezetbe  érkezett  angyalok  csapata  győztesen  és
nagy örvendezéssel tér vissza a Mennybe, ahol diadalittas,
derűs fogadtatásban részesülnek. Ez az ováció nem csupán
egy megnyert csatának szól, hanem mindig ilyen kimond-
hatatlan  a  jókedv és  a  vigasság,  amikor  valaki  megme-
nekül, kiszabadul a Sötétség fogságából, és csatlakozik a
Mennyei  Királysághoz.  Hit  és  Remény,  akik  már  a
kezdetektől figyelték és ismerték a kis Christ, most rend-
kívül fáradtan állnak egymás mellett távolodó bajtársaikat
szemlélve. Kis idő múlva Remény megszólal: 

- Hit! Mennyire igazad volt, amikor azt mondtad, hogy a
kis fiúcskából még nagy harcos lesz! Egyedül indult el a
hit  útján,  és  most  már  ketten  vannak mellette  a  család-
jából. Rengeteget szenvedett, de mikor már éppen feladta
volna, diadalt szerzett neki az Örökkévaló.
- Neeem, Remény. -mosolyog Hit. Én nem erre gondoltam
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igazából. Csak figyelj tovább, és meg fogod látni, hogy ez
még csak a kezdet!
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Sejtelmes árnyak suhannak a sötét erdőben. Reccsen az ág,
zizzen az avar, halk sutyorgásra ébred a hajnal. Valaki jár a
fagyos  fenyők  között,  pedig  még  félig  itt  az  éj.  Lábát
álmosan  emeli  ki  a  kísérteties  tájból.  Ásítva  nyújtózik,
mutatva, hogy maradna még. Szeretne szétterülni tovább
és fekete, széles köntösével betakarni mindent, de lassan
indulni kell, mert a rend az rend.
Évek teltek  már  el  apuka kegyetlen halála  óta.  Joyce  3
évvel a tragédia után férjhez megy egy hívő férfihez és
elköltözik  otthonról.  Kathryn,  aki  már  régóta  külön  él
férjével  és  gyermekeivel,  miután  a  család  többi  tagja
hosszasan, sokáig kéri a Mindenhatót, hogy őt is mentse
meg, végül szintén a mennyei ösvényre lép. Elfogadja az
életére  a  Megváltó  áldozatát,  és  teljesen  megváltozik  a
gondolkodása, miután ő is új életet kap ajándékba. Chris
kitartóan robotol, hogy az apukától megörökölt adósságot
törlesszék a bank felé. Ketten laknak a városszéli, kicsiny
házban,  bár  a  fiatalember  már  régóta  azért  esedezik  a
Menny  Istenéhez,  hogy  mutassa  meg  számára  a  neki
rendelt feleséget. Reggelente 6 órára jár dolgozni, ám már
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4  órakor  felkel,  hogy  elvonulhasson  a  titkokat  halló,
árnyas  erdőbe.  Ott  mondja  el  újra  és  újra  az  Örökké-
valónak,  hogy mi  nyomja  a  szívét,  milyen egyedül  érzi
magát  társ  nélkül,  hogy  mennyire  szeretné  szolgálni  és
jobban megismerni Őt. Kiönti a lelkét minden egyes nap,
fáradhatatlanul  és  őszintén.  Hol  könnyek  között,  hol
örömmel, de mindig megteszi. Gyermekkorában többször
is a sötétség nyújtott neki védelmet apuka vagy más ve-
szélyek elől, így nem fél az alvó, vagy álmosan ébredező
természet mélyén. Sajnos azonban mindig is türelmetlen
volt. Mint a legtöbb ember, ő is azonnal szeretne mindent,
többek között feleséget is.

Az emberiség örök Ellensége továbbra sem nyugszik bele,
hogy elveszítette Christ és családját. Ő nem akar Mennyei
Polgárokat  a  Földön.  Egyetlen  egyet  sem!  Nem akarja,
hogy az  Örökkévaló hatalmával  imádkozzanak,  mondja-
nak vagy tegyenek bármit is! Nem képes elviselni, hogy a
romba dőlt  életek  megváltoznak,  a  kétségbeesés helyére
békesség, a gyűlölet,  erőszak helyére pedig szeretet köl-
tözik. Nem tűri, hogy helyreállnak a családok, és boldogok
lesznek az emberek! Undorral gyűlöli a pillanatot, mikor
egy lélek visszatalál a Teremtőhöz, és úgy rendeződik Vele
a  kapcsolata,  ahogyan az  a  kezdet  kezdetén  volt.  Nem!
Soha nem adja fel és a legvégsőkig küzd, hogy visszasze-
rezze,  újra  megtévessze,  majd  kínozza  őket.  A Sátán,  a
Sötétség  Fejedelme,  aki  egykor  Lucifer  volt,  a  fényhor-
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dozó, sokkal de sokkal hatalmasabb és erősebb az embe-
reknél. Akik apró, pici dolgokban engednek hazug sugalla-
tainak, azoknak az életébe alig észrevehető módon, egyre
nagyobb  és  nagyobb  ráhatással  költözik  be  szolgái
segítségével.  Mindent  megtehet  az  emberi  teremtmé-
nyekkel,  amit  csak ők megengednek a  számára.  Amikor
már  elég  kiterjedt  a  befolyása  felettük,  a  szabad  akarat
beleegyezése  sem  kell  semmihez,  hiszen  bábokként
használja őket. 

De egészen más a helyzet az ilyen „chrisfajtákkal”, akik
hisznek,  bíznak  az  élő  Istenben,  és  komolyan  veszik
mindazt,  ami  a  Könyvek Könyvében meg van írva!  Ha
ezek  az  emberek  elkezdenek  imádkozni,  ott  bármi
megtörténhet.  Ott a Sötétségnek semmi esélye! A legna-
gyobb  démoni  seregeket  is  képesek  megfutamítani  a
hitükkel  és  a  mögöttük álló Segítővel.  Ha ezek a  hívők
valóban  számolnak  azzal,  hogy  a  Mindenható  a  saját
hatalmát  adta  nekik,  hogy  jeleket  és  csodákat  tegyenek
ezen  a  Földön,  akkor  ténylegesen  minden  lehetséges
számukra. A régi csodatörténetek gyógyulásokról, halottak
feltámadásáról  és  egyéb hihetetlen dolgokról  mind-mind
életre  kelhetnek  bármikor  a  Mennyei  Polgárok,  az
istenfiak  hitére  és  imádságaira.  Az  a  „szerencse”  a
Sötétség  Erői  számára,  hogy  sokan,  akik  meghozzák  a
döntéseiket  Teremtőjük  mellett,  nem merik  valóságosan
elhinni, hogy hatalmat is kapnak Tőle. Ha így lenne, akkor
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a Gonoszság hordái  egyszerűen nem tudnák megvetni  a
lábukat ezen a bolygón! Semmi eshetőségük sem maradna.
Így viszont az Isten képére alkotott teremtményeknek van
csekély potenciálja, hiszen csak az Örökkévaló szolgáinak
hite  és  imái  vannak,  melyek  valljuk  be  őszintén,  elég
gyengék manapság.

Az ilyenekkel, mint aki itt sétál és imádkozik hajnalonta
ebben  a  homályos  berekben,  másként  kell  elbánni!
Ravaszul és nagyon-nagyon óvatosan. Meg kell keresni a
gyenge pontját,  mert  az minden embernek van. Induljon
először  Elégedetlenség  és  duruzsolja  a  fülébe,  milyen
rossz sora is van csak azért, mert már elmúlt húsz éves, de
még  mindig  nincs  párja!  Nagyítsa  fel  a  problémáját
akkorára,  hogy  az  takarjon  el  minden  jó  és  szépséges
dolgot,  ami  az életében fellelhető.!  Azután jöjjön  Kese-
rűség  és  nyomassza,  szomorítsa  el  a  harcost,  amiért  az
Örökkévaló nem teljesíti azonnal a kérését. Ezt követően
szép  lassan,  szinte  észrevehetetlenül  következhet  Türel-
metlenség,  aki  majd felelőtlen  tettekbe  hajszolja  az
elbutított,  elégedetlen  embert.  Ezekből  a  meggondo-
latlanságokból  legyen  minél  több,  és  az  illető  majd  azt
fogja érezni, hogy a Mindenható nem is törődik az ő igé-
nyeivel,  kéréseivel,  szükségeivel.  Érezze  úgy,  hogy
képtelen  a  helyes  úton  járni,  képtelen  megfelelni  Isten
elvárásainak. Legyen elege abból, hogy Őt akarja követni!
Fáradjon bele ebbe a szellemi harcba teljesen, és inkább
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menjen  a  saját  feje  után,  mint  régen!  Ha  így  érez  és
viselkedik,  akkor  bizony  már  könnyebb  lesz  őt  befo-
lyásolni.

Chris  sajnos  sokszor  bedől  ennek  a  csapdának,  és
megannyiszor  olyan  dolgokat  cselekszik,  amik  nem
helyesek,  és  melyeket  nem  kellett  volna  megtennie.
Ilyenkor mindig rosszul érzi magát, bánkódik, mert tudja,
hogy  újra  engedetlen  volt  és  szomorúságot  okoz  a
Mindenhatónak.  Évekig  küzd  ezekkel  a  szörnyekkel.
Sűrűn  veszít,  gyakran  hibázik.  Meg  kell  még  tanulnia,
hogy ne a  saját,  hanem Annak az akaratát  kövesse,  Aki
évekkel  ezelőtt  személyesen  mutatta  meg  számára
végtelen  szeretetét.  Egy  megfoghatatlannak  tűnő  Sze-
mélynek kell engedelmeskednie, és ez bizony nem megy
könnyűszerrel.  Ám  akárhányszor  elbukik,  valahonnan
mindig  jön  egy  kis  bátorítás!  Valami  láthatatlan  Erő
mindig felsegíti őt és talpra állítja. Hit és Remény az. Nem
tágítanak mellőle akkor sem, amikor ő már lemond saját
magáról!  Újra  és  újra  neki  kell  eldöntenie,  hogy Elége-
detlenségre, Keserűségre,  Türelmetlenségre hallgat,  vagy
Hitre és Reményre. Neki kell határoznia, melyik ösvényre
lép,  és  hogy  képes-e  megtagadni  saját  akaratát  valami
sokkal fenségesebb, nemesebb cél érdekében. Hit igen jól
észrevette  még  a  fiú  gyermekkorában,  hogy  bár  fizikai
szemmel gyengének látszik, ám belül igazi harcos jellem,
aki nem adja fel egykönnyen! 
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Az imádságai szinte ugyanazok napról napra, hétről hétre,
hónapról  hónapra  és  évről  évre.  De  amit  elmond  az
Örökkévalónak,  azt  lénye  legmélyéről,  leplezetlenül  és
kertelés nélkül teszi. Amikor a sötét gondolatait kiönti Elé,
és  ezzel  kihozza  azokat  a  világosságra,  nem  pedig
rejtegeti,  akkor  a  lelke  felszabadul.  Ahogyan  telnek
múlnak  az  esztendők,  megtapasztalja,  hogy  az  őszinte,
szívből  jövő  beszélgetés  Alkotójával  mindig  hathatós
fegyver! Ő még nem tudja, de a körülötte lévő magasabb
rendű  lények  mind  látják,  hogy  ez  nem  más,  mint  a
Szellem kardja. Chris csak egy belső vívódásnak éli meg
ezeket  az  éveket,  ám szellemi  tekintetben nem vívódás,
hanem  különleges  vívóleckék  azok,  melyeket  kap.  Az
univerzum  egyik  legveszélyesebb  fegyverét  tanulja  for-
gatni,  és  ha  valaki  igazán el  akar  sajátítani  egy  szakte-
rületet, azért jelentős áldozatot kell hoznia.

A sűrű, sokaknak félelmetes erdőség mélyén harci penge
suhanása  hallatszik.  Ezt  a  nem  mindennapi  és  legyőz-
hetetlen tudományt nem lehet máshol kitanulni, csak itt!
Nem lehetséges másként begyakorolni, csak magányosan.
Ezek a penzumok lemondást  követelnek és fájdalommal
járnak.  Ám odaszánásának  köszönhetően  bátor  és  ráter-
mett  vitézzé válik. Észre sem veszi,  hogy az eltelt  évek
alatt bár társat nem kapott, de a türelmetlensége állhata-
tossággá fejlődött.  Ezt a gyenge oldalát  soha többé nem
tudja kihasználni az ellenség! Sőt azok, akiket ellene küld
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a  Sötétség  Fejedelme,  nem  szívesen  indulnak  csatázni
vele.  Hallották  a  történetet  arról,  hogyan  harcolt  a
családjáért,  és  hogyan  menekültek  meg  szerettei  a
gonoszság  álnok,  szövevényes  hálójából.  Hallották,
hogyan imádkozik,  hogyan viaskodik  hajnalról  hajnalra,
estéről estére a fénytelen napszakokba rejtőzve,  félelmet
nem ismerve olyan helyeken, ahová mások nem merész-
kednének.  Tisztában van vele  a Sötét  Hatalom, hogy az
Isten vele van mindenütt! Méltóságteljesen tekintenek rá a
Mennyeiek is, mert bár számos esetben elesett, de mindig
talpra áll, és folytatja tovább a vívóleckéket. 

Egy napon, ami az utolsó napja ezen az eldugott helyen,
Remény büszkén néz Hitre, és így szól hozzá:
-  Te  már  régen  megmondtad,  hogy  így  lesz.  Bizonyos
voltál benne, hogy jó vitéz lesz belőle. Honnan???
Hit odapillant és így válaszol mosolyogva:
-  Hittem  benne.  Csak  hittem  benne,  Remény,  ez  ilyen
egyszerű. A hit pedig nem más, mint a remélt dolgokról
való meggyőződés.
-  Az Örökkévaló  megadja  végre  Chris  társát.  Most  már
békében és nyugalomban élhetnek ennyi szenvedés után?
-érdeklődik harcostársától Remény.
- Nem. Azt majd odaát, Barátom. Itt ezen a Földön kato-
nákra  van szükség!  Hitharcosokra.  A Szellem kardjának
használatát nem azért kellett megtanulnia, hogy pihenjen,
hanem azért, mert még komolyabb harcok várnak rá. Az
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igazi csaták még csak most következnek. -válaszolja Hit
mélyen elgondolkodva.
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Jenny egy végtelenül melegszívű hölgy. Talán éppen ez a
kedvessége  fogja  meg Christ,  hiszen ez  volt  az,  amiből
olyan kevés jutott számára eddig ebben az életben. Igen,
olyan vajszívű, olyan megkapó! De sajnos az élete most
teljesen romokban hever. Elvált, gyermekeit egyedül kell
nevelnie,  ezen  felül  súlyos  depresszióban,  lelki  problé-
mákban szenved, életveszélyes táplálkozási problémákkal,
öngyilkossági gondolatokkal küzd.
Chris  mindezek  ellenére  feleségül  kéri  őt,  mert  tudja,
ahogyan az ő családjukat meg tudta változtatni az Örökké-
való, ezt ugyanúgy bárkivel megteheti ezentúl is. Sok-sok
évig  Jenny  szenvedélyesen  a  Mindenható  szolgálatában
állt  számos embernek hirdetve a Menny üzenetét.  Ám a
paráznaság sima, puhatestű szörnye bevette magát a házas-
ságukba, és teljesen szétrombolta mind a családot,  mind
pedig  a  szolgálatot.  Férje  elhagyta  őt,  „jobbat  talált”,
ahogy ez manapság annyira divatos. Jenny emiatt totálisan
leterítve,  kicsi  gyermekeivel  egy távoli  városba költözik
el, és itt talál rá Chris.
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Egy monstrum áll  az úton,  akit  egyszerűen csak Pusztí-
tónak neveznek. Az ő fajtája minden démonnál erősebb és
nagyobb.  Magasan  kitűnnek  közülük,  mint  az  óriások.
Azért  ilyen  méretesek,  mert  a  kisebb  családi  katasztró-
fáktól az egész országokat megrázó természeti csapásokig
sok mindent elő tudnak idézni. Ezek nem harcos démonok,
bár kolosszális erejük jól jön egy-egy kíméletlen csatában.
Irdatlan nagyságú pöröly, amolyan bunkóféle van a kezük-
ben.  Ezzel  az eszközzel  ha több Pusztító összefog,  akár
egy földrengést is gerjeszthetnek. Egyszerűen csak beáll-
nak  egy  nagy  körbe,  és  elkezdik  ütni,  püfölni  a  földet
brutális erejükkel. Az ott élő emberek erről mit sem sejtve
csak azt  érzékelik,  hogy a hegyek, a  völgyek, a folyók,
fák,  otthonok,  minden  megremeg.  Lavinák  indulnak  el,
épületek dőlnek össze, vizek áradnak, és őrjöngő táncot jár
a kérlelhetetlen rombolás. Mikor egy Pusztító az irdatlan
pörölyével oldalba üt egy vonatot vagy egy hajót, esetleg
repülőgépet,  ott  tömeg-katasztrófa  keletkezik,  melyben
sokan  életüket  vesztik.  Ők  ilyenkor  hegyeket  rázó,
rettenetes  hangon  röhögik  ki  a  túlélők,  vagy  az  oda-
veszettek hozzátartozóinak fájdalmas sikolyát. Kétség nem
fér hozzá, ezek a lomha és kegyetlen gyilkosok élvezik,
amit csinálnak, de leginkább akkor, ha a tragédia életeket
is követel.

A  Mennyei  Polgárok  alapesetben  védve  vannak  a
démonikus tettektől,  uralomtól,  így többnyire  ezektől  is.
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Ha egy embernek az Örökkévaló előre kijelent egy ilyen
katasztrófát,  és  az  illető  egyedül  vagy  másokkal  együtt
imádkozik,  hogy  mindez  meghiúsuljon,  akkor  angyalok
jönnek a Mennyből annyian, ahányan csak kellenek, hogy
megakadályozzák a szóban forgó eseményt! Bizony meg
tudják tenni, sőt, egyetlen bátor és talpraesett angyal is tud
végezni  egy  ilyen  gigantikus  méretű  Pusztítóval.  Elég
lomhák,  ám  az  erejük  kikezdhetetlen.  Gyenge  pontjuk
szinte  nincsen.  Egy  angyal  átlagos  méretű  kardja  nem
tudja  elérni  egy  Pusztító  szívét  irdatlan  mellkasában.
Ehhez a művelethez valami hosszabb eszköz kell. Nagy-
jából a nyakával is ugyanez a helyzet. Viszont csupán egy
szeme van a homloka és az orrnyerge között. Talán ott...

Egy  ilyen  kíméletlen  szörny  áll  az  autóút  felett.
Oszlopszerű lábai között időnként átviharzik egy autó, de
ő  mintha  célzottan  várakozna  valamire.  Vagy  valakire?
Egy  tízemeletes  ház  tetejéről  sem  lehet  olyan  távolra
ellátni,  amilyen  messzire  ő  ellát.  Biztosan  időben  észre
fogja venni áldozatát. Sok járművet hagy elmenni az úton.
Parancsba  kapja,  hogy  milyen  típust  kell  várnia,  és
megmutatták neki, ki fog benne ülni. Az illető veszélyes
lehet  a  számukra  a  jövőben!  Túl  odaszánt  szívű,  túlsá-
gosan szenvedélyes tud lenni az Örökkévaló felé. Képes
megtenni a leglehetetlenebb kéréseit is, mert annyira bízik
Benne.  Sajnos  jelenleg  az  élete  nem igazán  a  mennyei
ösvényen halad. Talán most nincs rajta akkora védelme az
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Istennek. Itt lehet az idő, hogy ki legyen iktatva végleg!
Sőt, még más is ül az autóban egy gyerekülésben bekötve.
Lucy csak néhány hónapos, de édesanyja, Jenny, gyakran
emlegeti, hogy az Örökkévaló nagy szolgája lesz ebből a
gyermekből,  mert  ezt  megígérte  neki  az  Úr  még  a
fogantatása előtt. 
- Hát ne legyen! -döntött így Lucifer. Sőt, az anyjából se
legyen  senki,  soha  többé!  Az  odaszánt  szívű  Chrisszel
együtt talán talpra állhat,  és a Mindenható szenvedélyes
katonájává  lehet.  Miután  Chris  családja  megmenekült,
nem lehet, hogy ezzel az asszonnyal és a gyermekével is
ez történjen. Nem lehet belőlük erős harcos semmiképpen!
Soha!!!
Ez a parancs a Pusztító felé.

Ekkor  feltűnik  az  arany  színű  Citroen  a  távolban.  A
rémséges  pofa  fókuszál  egyetlen,  gyermekfej  nagyságú
szemgolyójával.  Minden  érzékszervével  jó  messzire
mered,  majd  mikor  megbizonyosodik  róla,  hogy  a
kiválasztott  áldozata  közeledik,  gúnyos  mosolyra  húzza
száját.  Kivillannak  sötét  fogai,  miközben  erőteljesebben
markolja,  és  lengetni  kezdi  a  bunkót.  Alig  várja  már  a
pillanatot, amikor kiolthat két életet! Gondolatban újra és
újra  lejátssza  magában  a  mozdulatot.  Vért  akar  látni,
halált,  ami  az ő érdeme.  Egy sikeres  küldetést  akar.  Az
autó  odaér  a  körforgalomhoz,  és  a  kijáratnál,  melyre
rákanyarodik, csattan a pöröly. Valahogy azonban nem a
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tőle  várt  gigantikus  erővel  sújt  le.  Fél  másodperccel  az
ütés  előtt,  mintha  egy  ezüst  villám  csapna  Pusztító
mellkasába, úgy támad az isteni védelem! A gyémántként
ragyogó lándzsa vége eléri az irgalmatlan szívet. Igen, ez
hosszabb  mint  egy  kard.  Jóval  hosszabb.  Aki  érkezik,
pontosan tudta, mire kell készülnie.
-  Egy  Őrangyaaaal?!  -hangzik  az  ordítás  a  démon
feneketlen szájából. De hát a védelem...
Nem tudja  befejezni  értetlenkedő  mondatát,  mert  füstté
válik  egy pillanat  alatt.  A monumentális  szörnyből  igen
terjedelmes,  sötétszürke  füstfelhő  keletkezik,  ami  szép
lassan szertefoszlik.
-Itt  a  védelem! -szólal  meg az Őrangyal,  még mindig a
levegőben  csapkodva  hófehér  szárnyaival,  kezében  a
lándzsával. Sisakján, mint a legtündöklőbb, szinte áttetsző
aranyon csillan meg a délelőtti napfény, miközben az autót
nézi.  A Citroen  az  árokban  fekszik  totálkárosan,  a  feje
tetején,  kerekei  forognak.  Az  előbbi  angyal  kérdőn  néz
társaira, akik az autó mellett állnak. Ugyanabban a pilla-
natban kapták el azt és tompították az ütés erejét, amikor a
lándzsa  elérte  a  szörny  kérlelhetetlen,  hideg  szívét.
Visszabólintanak a még mindig lebegő angyalnak, jelezve,
hogy minden rendben van.

A kis Lucy is fejjel lefelé van, ugyanúgy, mint az egész
autó.  A  biztonsági  öv  tartja,  úgy  lóg.  Jenny,  miután
felfogja, hogy mi is történt, első gondolata a kicsi. A szíve
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szinte görcsbe rándul a rémülettől, mi lehet vele, de amint
sikerül körültekintenie, és látja kalimpáló kicsiny kezeit,
az anyatigris valamelyest. Amilyen gyorsan csak lehet egy
fejjel  lefelé  fekvő  autóból  kimászni,  ő  megteszi,  hogy
kiszabadítsa Lucyt is. Kikapcsolja az övét, kiveszi, majd
az  autó  mellett  ott  az  árokban  szorosan  magához  öleli.
Őrangyal  már  leereszkedett  a  földre,  társai  mellett  állva
együtt  nézik az édesanyát  és a kicsit  csodálatos kegyel-
mességükkel.  A pici  Lucy  szinte  elveszik  anyja  védel-
mező, ölelő karjaiban, épségben.
-  Nem adjuk prédára  az  ígéret  gyermekeit!  -szólal  meg
Őrangyal elszántan, szeretettel, mire a társai mosolyogva
bólintanak mind.

Nem  sokkal  később  Christ  magát  támadja  meg  egy
Pusztító. Sátán úgy gondolja, hogy ha nem sikerült Jennyt
eltenni  láb  alól,  megpróbálja  másként  megakadályozni,
hogy két szenvedélyes szívű, Istenben bízó ember össze-
házasodjon, szövetségre lépjen egymással. 
-  Ez  semmiképp  nem  jöhet  össze  nekik!!!  -gondolja
iszonyú  utálattal  magában.  Már  eleve  a  házasság
gondolata  is  undorral  tölti  el.  Egész  hadosztályokat  tart
azzal  a  céllal,  hogy  a  házasság  szövetségét  minél  több
ember  életében  szétrombolják.  Csábítás,  Paráznaság,
Hűtlenség,  Önzés  és  még  sok  egyéb  más  démon  van
kiképezve erre a célra.
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Jenny és Chris, valamint a négy kisgyermek, akik Jenny
előző  házasságából  születtek,  és  esküvői  tanújuk  éppen
úton vannak, hogy az Örökkévaló színe előtt áldást kérje-
nek frigyükre. Kettő autóval mennek, hogy mindenki el-
férjen.  Két  település  között  a  főúton már  vár  rájuk egy
Pusztító démon, hogy még a kezdet kezdetén kerékbe törje
ennek az új családnak az életét. Nem az első autót célozza
meg, mert abból már tanult Lucifer. Most Christ próbálja
meg likvidálni. 
-  Sokat  imádkozik,  gyakran  keresi  Isten  jelenlétét,  és
biztosan  kitartóan  harcolni  fog  azért,  hogy  Jenny
meggyógyuljon  testileg-lelkileg,  helyreálljon  és  megerő-
södjön  a  hite.  Bármi  áron  meg  kell  gátolnunk,  hogy
egységben, együtt küzdjenek majd a Sötétség ellen, hisz
meg  van  írva:  Ahol  ketten  vagy  hárman  egy  akarattal
imádkoznak, ott meghallgatja a Mindenható az imádságot.
Ezt semmiképp nem engedhetjük, megértettél világosan?
-kérdezi  idegesen  Sátán  a  Pusztítótól,  mielőtt  kiküldi,
majd  hozzáteszi:  Egyébként  is,  elég  már  Chrisből.  Már
réges-régen  el  kellett  volna  intézni  őt!  Nem  maradhat
tovább életben!

Az  óriás  szolga  el  is  hagyja  a  Poklot,  és  a  kiszemelt
helyszínen ácsorog,  hogy közel érjen hozzá a fekete kis
Peugeot.  Nagyot  markol  primitív,  de  iszonyú  hatékony
fegyverén,  és  büszkeséggel  pillant  grandiózus  méretű
mellvértjére. A szíve védve van,  és ezzel  még nehezebb

94   



Igaz történetek – hatalmas igazságok! 
célponttá  válik  az  angyalok számára.  Még ha  sikerül  is
valahogy a közelébe férkőzni és megsebezni őt, elpusztí-
tani szinte lehetetlen. 130 km/h-s tempóval közeledik az
ominózus jármű, és már lendül is  az irdatlan bunkó. Az
autó  elejét  találja  el,  minek  következtében  az  hangos
fékcsikorgással megpördül az úton saját tengelye körül, és
az árokba kerül. Bár jól sikerül a találat, de minden hiába!
Az  ütés  pillanatában  gyönyörűséges,  tiszta  fény  támad,
mely  körbeveszi  a  kocsit,  és  teljesen  uralma  alatt  tartja
mozdulatának  minden  egyes  milliméterét.  Mintha  egy
hatalmas kéz fogná a járművet, hogy ennél a sebességnél
nehogy felboruljon, vagy átpördüljön a saját tengelyén. Az
Örökkévaló jelenléte a Dicsőség Angyalával jelenik meg.
Ebben a jelenlétben egyszerűen porrá égnek a démonok!
Ennek a Pusztítónak csak az a szerencséje, hogy nem áll
túl  közel  az  autóhoz,  amikor  megjelenik  körülötte  a
Dicsőség,  hiszen  az  nagy  sebességgel,  pörögve  húz  el
mellette. A sötét lelkű szörny mikor megérzi a Mindenható
jelenlétét, hátraugrik, így csak megperzselődik, és még el
tud menekülni vissza oda, ahonnan jött.

Ezekben a pillanatokban Chris egy ismerős, szelíd Hangot
hall gondolataiban, Aki csak ennyit mond neki mélységes
kedvességgel: „Veled vagyok!”  Tudja, hogy ezt nem más
közli  vele,  mint  Teremtője,  Aki  bármikor,  bármilyen
helyzetből  meg  tudja  őt  szabadítani.  És  tulajdonképpen
bárkit, aki Őbenne megbízik.
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Depresszió úgy ül  a  megtört  szívű Jenny tarkóján,  mint
egy  hosszú,  fekete  szőrű,  ártatlan  boa.  Ám  a  szorítása
cseppet  sem  kellemes!  Áldozatait  nyakuknál  fogva
nyomorgatja, és hogy még biztosabb, erőteljesebb legyen
kapaszkodása,  acélos,  éles  karmait  intenzíven  prédáiba
mélyeszti.  Egyetlen  percre  sem enyhül  kegyetlen  szorí-
tása!  Nem akarja,  hogy bárki  is  egy óvatlan pillanatban
megfossza  zsákmányától.  Ez  a  kínzó  ragaszkodás  még
csak egy csepp abból a gyötrelemből, melyet a martalé-
kaira  bocsájt.  Első  ránézésre  ugyanis  nem  látszanak
túlméretezett, hegyes vámpírfogai! Ezeket időnként meg-
villantja, és prédái nyakába mélyesztve szívja el belőlük
az  életkedvet.  Ezt  igen sűrűn megteszi.  Egyrészt  akkor,
mikor  megéhezik,  másrészt  pedig  mikor  látja,  hogy
áldozata  jobb  kedvre  derül,  kezd  életre  kapni.  Egy-egy
ilyen jóleső táplálkozás után az illető kedvetlenül, bambán
néz maga elé, és teljes mértékben motiválatlan, ahogyan a
depressziós  emberek  általában.  Mindezek  mellett  az
átkozott  „nyakbavaló”  öngyűlölő,  önkínzó  gondolatokat
sugdos  az  ember  füleibe,  előkészítve  a  terepet  Önpusz-
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tításnak. Ha  pedig  sikerül  ügyesen  összedolgozniuk,
örömmel adhatják át végül a Halál szellemének. Számos
depressziós  személy  küzd  öngyilkos  gondolatokkal,  és
ezek sok esetben halállal is végződnek. Jennyt is percről
percre ilyen képzetek gyötrik: - Milyen jó lenne meghalni
végre! Hogyan lehetne a legkönnyebben, legfájdalommen-
tesebben  végezni  magammal?  Gyűlölöm  magamat,
egyetlen  percet  sem  akarok  élni  ezen  a  Földön!  Más
biztosan jobban fel  tudná nevelni  a  gyermekeimet,  mint
én.
Ezek Depresszió szavai, de Jenny agyában úgy visszhan-
goznak,  mint  a  sajátjai.  Egyetért  ezekkel,  adja  magát
ehhez a gondolkodásmódhoz, és minél több életerőt szív
ki  belőle  kínzója,  annál  kevesebb  ereje  van  nemet
mondani sugallataira. 

Önpusztítás is aktívan dolgozik az összetört nő életében.
Fülein  keresztül  mélyrehatóan,  egyenesen  az  agyába
beszél: 
-  Rengetegszer  bántottak,  átgázoltak  rajtad,  megaláztak
téged.  Senkinek tartottak.  Itt  az ideje,  hogy megmutasd,
mindannyiuknál  erősebb  vagy!  Ne  egyél  és  ne  igyál!
Lássák csak meg, hogy mindenkinél soványabb vagy, mert
te tudsz parancsolni magadnak!
Mikor pedig eszik vagy iszik egy egészen keveset, vádolni
kezdi:  -  Te tényleg semmire nem vagy jó!  Valóban egy
senki vagy, ahogyan azt mások mondták is neked. Nézz a
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tükörbe,  milyen  hájas  dagadék  lettél.  Szégyellheted
magad!
Jenny  közben  egyre  és  egyre  véznább  lesz.  Csontbőr
csupán.  Szinte  az  emberi  testet  felépítő  minden  egyes
csontja kilátszik, és mégis meg van róla győződve, hogy ő
kövér.  Akik  ismerik  és  közel  állnak  hozzá,  tudják  róla,
hogy  a  feneketlen  szakadék  szélén  áll,  és  ha  még  egy
icipici lépést tesz, menthetetlenül elnyeli őt a Halál sötétje.

Chris is jól tudja ezt. Munkájukból felismeri Depressziót
és Önpusztítást,  de szemei  előtt  ott  lebeg minden egyes
napon,  hogyan  szabadította  meg  az  Örökkévaló  ereje
családjukat az Agresszió, a Mértéktelenség, a Félelem, a
Megtévesztés  és  a  többi  szörny  rabságából.  Ahogyan
otthon  tanulta  akkoriban,  a  homályos  hajnalban  ma  is
imádkozik  felesége  gyógyulásáért.  Tegnap  is  ezt  tette,
holnap is ezt fogja, és egészen addig, míg meg nem látja a
csodát ugyanúgy, mint előzőleg! Jenny teret ad a gonosz
szellemeknek, igazat ad nekik, mert jogosnak tartja saját
szenvedését. Ezzel pedig megkönnyíti dolgukat, tágasabb
mozgásteret  biztosít  számukra  az  életében.  Előfordul,
hogy a konyha kövén fekve sír a kíntól, amikor a Sötétség
Szolgái marcangolják lelkét, mozaikokra tépázzák szívét,
ellopják  az  életkedvet,  életörömet  tőle.  Teljesen  kisem-
mizik,  és  a  vesztét  akarják!  Szinte  már  húsa,  izomzata
sincs,  mintha  Önpusztítás  pengeéles  karmaival  ügyesen
lefejtette  volna  róla  az  összeset.  Csak  beesett  arca  van
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mélyen  ülő  szemeivel,  és  a  csontjait  fedő  bőr.  Hit  és
Remény most  nem tudják  az  asszonyt  erősíteni,  mert  ő
már valószínűleg nem hisz és nem bízik semmiben. Christ
kísérik, akinek talán azért ad ilyen társat Teremtője, mert
jól tudja, hogy az ő imái által van kimenekedés ennek az
asszonynak is. A szabad akarat szent és sérthetetlen. Amíg
Jenny jogosnak tartja a szenvedését, és kínzói hazugságait
választja, addig gyötrődni fog. Hiába próbálják az orvosok
erős  gyógyszerekkel  elnyomni  a  tüneteit,  a  lélekre  nem
hatnak a kémiai anyagok! Egyedül az Örökkévaló tud a
szívére beszélni, és elmondani számára, mennyire értékes
is ő. Hat évnyi kemény küzdelem után egy napon végre
Jenny így szól:
- Elegem van ebből! Itt a vége. Takarodjon az életemből,
sőt még a házunk tájáról is a depresszió! Hittel, meggyő-
ződéssel, egész lényével mondja ki ezeket a szavakat.  A
szabad akarat döntött. Így Depressziónak még annyi ideje
sem  marad,  hogy  az  évek  óta  belemélyesztett  karmait
kirántsa áldozatából, lefejtse magát annak nyakáról, mert
Hit pengeéles kardja azonnal lesújt, és egy ügyes mozdu-
lattal kettévágja őt. Olyan hirtelen történik mindez, hogy a
gonosz  ördögnek felocsúdni  sem jut  idő,  és  máris  sötét
füstté  válik,  majd  szertefoszlik.  Ettől  a  gyönyörűséges
naptól kezdve Jenny soha többé nem szedi azokat az erős
gyógyszereket, melyek addig próbálták őt életben tartani.
Egyik percről a másikra lesz szabaddá a több évnyi rab-
ságából!  Férje  tisztában  van  vele,  hogy  a  szabadítás
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mindig  fentről  érkezik,  de  nagyon  boldog,  hogy  újra
részese  lehetett  egy  győztes  küzdelemnek.  Nem  volt
leányálom, hisz nem egy napig, hanem évekig tartott. 
- Tudtam! -mondja nagy örömmel Chris.
- Én is tudtam! -jelenti ki büszke és elégedett mosollyal
Reményhez fordulva Hit.
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Az orrát mintha levágták volna, csak két lyuk éktelenkedik
a helyén. Ahol a szeme fehérjének kellene lenni, ott telje-
sen  piros,  mintha  állandóan  vérben  forognának  éjfekete
szemgolyói.  Szürkésfekete  arcbőrén  csak  közelebbről
látszanak  bozontos,  hosszú  szemöldökei.  De  ki  akarna
közel menni hozzá? Az ilyen alakoktól jobb minél távo-
labb lenni!  Szája  nem olyan kiálló,  hisz  neki  nincsenek
éktelen, hosszú tépőfogai, csak kicsik, egymásba záródók
és  félelmetesen  hegyesek.  Testfelületén  mintha  valami
nyálka lenne,  mert  mindig csúszós,  sikamlós  hatást  kelt
látványa. Nincs kint minden csontja, de nagyon sovány és
rettenetesen hajlékony.  Szüksége  is  van erre  a  tulajdon-
ságára, amikor egyre szorosabban prédája köré tekeredik.
Legveszélyesebb harci eszköze terjengős, vékony nyelve,
melynek vége nem villás, mint a kígyóé, hanem inkább a
hangyászéra hasonlít. Hogy miért kell neki ez az úgyne-
vezett  fegyver?  Azért,  mert  az  ő  neve  nem  más,  mint
Vádlás.  Először  csak  csiklandozza  áldozata  fülét  ezen
ronda testrészével, miközben túlzásokkal, hazugságokkal,
vagy  éppen  fájó  igazságokkal  hibáztatja  kiválasztottját.
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Később egyre mélyebbre és mélyebbre nyúl zsákmányá-
nak  hallójárataiba,  hogy  minél  áthatóbb  legyen  gyötrő
üzenete, és így egyre hatásosabb is persze. A célja, mint
minden  démonnak,  neki  is  az,  hogy  minél  erőteljesebb
uralmat  gyakoroljon  azon  az  illetőn,  akit  kiszemel
magának.  Ha az adott  személy  teljesen  egyetért  és  azo-
nosul Vádlás mondanivalójával, egy idő után az belebújik
és onnan végzi tovább a rábízott munkát.

Jó  ideje  már  Chris  zaklatója  ez  a  pokolfajzat.  Végzi  is
teendőjét keményen. A férfinak valamikor évekkel ezelőtt
volt egy kis autója. Egyszer úgy döntött, hogy már nem
akarja  fenntartani,  szeretne  tőle  megszabadulni.  Pénze
azonban nem igen volt arra, hogy hivatalosan is kivonassa
a forgalomból, de volt egy család, akinek kint a falu szélén
nagyszerűen jött  volna egy ilyen jármű,  hogy tüzelőt  és
egyebeket hordjanak vele. Ott, ahol emberek is alig laknak
és földes utak vannak, az sem igazán számít, ha nincsenek
papírjai az autónak. Hősünk mások tanácsára úgy döntött,
bejelenti a rendőrségen, hogy ellopták a kocsiját, miköz-
ben  odaajándékozta  annak  a  bizonyos  családnak.  Ők
meghatódva örültek ennek a támogatásnak,  átalakították,
átfestették,  hogy  meg  ne  ismerje  senki.  A  Hazugság
Szelleme  valljuk  be  ügyesen  behálózza  Christ,  pedig  ő
csak felkarolni akart másokat. Körülbelül négy év telt el
azóta,  hogy  ez  megtörtént.  Amit  Hazugság  alaposan
előkészített, azt Vádlás vette át.
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Profi csapda ez egy olyan ember számára, aki a mennyei
útra lépett. Az Örökkévalónak nagy tervei vannak a férfi-
val, de a soha nem szűnő belső vádlások azt éreztetik vele
rendszeresen,  hogy  ő  nem méltó  a  Mindenhatóval  való
személyes kapcsolatra. Újra és újra próbálja keresni Alko-
tója  közelségét,  de  mindig,  amikor  már-már  sikerülne
őszintén,  szívből  odaállnia  Elé,  akkor  Vádlás  suttogásai
görcsbe húzzák a gyomrát. 
- Te egy hazug, álszent, és csaló ember vagy! Mégis hogy
gondolod,  hogy találkozhatsz  és  beszélhetsz  az Örökké-
valóval?  A  hatóság  félrevezetése  bűncselekmény,  nem
tudtad? Egy nap, mikor majd mindenre rájönnek, megje-
lenik  a  házatok  előtt  egy  rendőrautó,  és  bizony  téged
fognak keresni! Jobb, ha menekülsz, mint ha az Isten arcát
keresed. Te egy senki vagy!
Újfent ezekkel a szavakkal kell szembesülnie a férfinak, és
ami a legrosszabb ebben az az, hogy igaza van a gonosz
szellemnek. Évek telnek el ebben a lelki nyomorúságban.
Mikor Chris meglát egy rendőrautót, szó szerint összerán-
dul a gyomra. -Biztosan megtaláltak, érted jönnek. -súgja
mélyrehatón az álnok nyelv.

A lelkiismeret kiiktatása, elaltatása millióknak szuper jól
megy, de aki a mennyei útra lép, annak számára ez luxus.
Egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy egy másik
hazugsággal próbálja meg kioltani azt, amibe egy korábbi
lódítás  miatt  keveredett  bele.  Csak  egyetlen  hatásos
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fegyver  van  Vádlás  gyötrő  ármánykodása  ellen!  Az,  ha
nyíltan  az  Örökkévaló  elé  áll,  és  elmondja  Neki,  hogy
valóban  hibázott  azzal  kapcsolatban,  amivel  vádolja  az
ellenség.  Kérnie  kell  a  bocsánatát  ezzel  a  tettével
kapcsolatban,  kérni  azt  is,  hogy Jézus  áldozata  tisztítsa,
szabadítsa meg ettől a dologtól. Ha viszont egy ilyesféle
tettünk egy személyhez kötődik, például hazudtunk neki,
megloptuk,  vagy megbántottuk valamivel,  akkor  az ille-
tővel  is  rendeznünk  kell  mindezt.  Ha  szükséges,  bocsá-
natot kell kérnünk tőle, bevallani neki leplezetlenül, amit
tettünk  stb.  Ekkor  a  sötét  elintéznivalóinkat  kihozzuk  a
világosságra. Amikor a sötétséget a világosságra hozzuk,
akkor az egyértelműen szétfoszlik. Ez a győzelem útja a
vádlásokkal szemben!

Chris persze jól ismeri mindezt. Több évnyi szenvedés és
vívódás  után  egy  nap  elege  lesz  ebből  a  szélmalom-
harcból. Igen. Az Igazság ragyogó, fényes angyala végül
felülkerekedik, és a férfi elszánja magát. Bármi lesz is a
kimenetele, akármi történik is, ő bizony elmegy a rendőr-
ségre,  utazik több mint  száz kilométert,  hogy feljelentse
saját magát! Ekkor persze Félelem lendül erős támadásba,
aki szintén újra és újra gombócot rak Chris torkába, vagy
épp  öklömnyi  csomót  gyomrába,  mikor  azt  hangoztatja
neki:
- Ha elmégy a rendőrségre, és elmondod nekik az igazat
magadról, nehogy azt hidd, hogy büntetlenül fogják hagy-

104   



Igaz történetek – hatalmas igazságok! 
ni,  hogy bolondot csináltál  belőlük! Itt  a  feleséged és a
gyerekek!  Ha  csak  kis  időre  is  börtönbe  zárnak,  már
priuszod lesz,  még a családodat is  elveszítheted.  Komo-
lyan  mindent  felteszel  egy  lapra  csak  azért,  hogy
megnyugodjon a lelkiismereted???

Igazság mellett  azonban ott  van Hit és Remény is,  akik
nem tágítanak. Nekik köszönhetően hősünk reménykedik
abban, hogy végül mégis minden jóra fordul, és eltűnik a
lelkéről ez a hatalmas súly. Hisz abban, hogy az Örökké-
való értékeli döntését, erőfeszítését, és segíteni fog neki,
hogy ne kerüljön bajba, amiért így tesz. Hit, Remény és
Igazság erőt adnak neki, hogy ki tudja mondani végre az
alábbi szavakat:
-  Engem  már  nem  érdekel,  mi  fog  történni  velem,  de
elmegyek  a  rendőrségre,  elmondom  az  igazságot,  mert
tudom,  hogy ez  a  tettem akadályt  képez  Isten  és  énkö-
zöttem. Nekem pedig kell az Ő szeretete. Szükségem van
a közelségére!

A szabad akarat dönt aznap is, mikor Chris elfordítja az
indítókulcsot az autóban és elindul a hosszú útra. A három
csodálatos, tündöklő lény ujjong, mert tudják, hogy innen
már nincs visszaút. Ez az egész egy jó nehéz próba volt
arra nézve, hogy Chrisnek mennyit jelent Isten közelsége,
és bizony győzelemillat  van a levegőben! Még oda sem
érnek, mikor Vádlásnak sürgős mehetnéke támad. Mivel a
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férfi tántoríthatatlanul eltökéli magát, neki itt már semmi
keresnivalója.  Ám Félelem marad.  Nagyon is  marad,  és
mindent megtesz, hogy visszafordítsa ezt az egész ügyet!
Egy-egy  sugallt  mondatával  vagy  riadtságot  okozó  sza-
vával  szinte  szó  szerint  gyomorideget  tud  okozni
ellenfelének.
- Őőőrültség, amit csinálsz! Ennyit utazni csak azért, hogy
megszűnjön a lelkifurdalás? Mennyi idő, mennyi pénz, és
még az is lehet, hogy börtönbe kerülsz!
Az eltökélt harcos időnként mosolyog, időnként komorrá
válik, de semmiképpen nem gondolja meg magát. Évekig
gyáva volt, de ebből elég!!!

Ekkor  egy  újabb  angyali  lény  érkezik  segítségül,  akit
Bátorságnak  hívnak.  Félelem  egyre  nyugtalanabbul,
feszélyezve érzi magát a négy angyal társaságában. Azért
még egy nagyot csavar a férfi gyomrán, amikor az megér-
kezik a rendőrségre, és meglátja a fogda rácsos ajtajait.
-  Te  is  tutira  ide  fogsz  jutni,  meglásd!  -suttogja  vesze-
delmet  sejtetően.  Ám mikor  Chris  felmegy  az  illetékes
nyomozó  irodájába,  Félelemnek  többé  már  nincs  mara-
dása.  A négy tekintélyes  angyal  szigorú tekintete  bőven
elég neki ahhoz,  hogy megértse  az alvilági  szolga:  itt  a
vége ennek a  történetnek! Eddig terrorizálhatták áldoza-
tukat,  hiszen  ő  utat engedett  nekik  tettével  és  gyávasá-
gával,  de meghozta  a  helyes  döntését.  Itt  már  csak Hit,
Remény, Bátorság és Igazság rúghat  labdába.  Ők adnak
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erőt  a  férfinak,  hogy  mindent  beismerjen.  Jelenlétük,
melyből erőteljes szeretet és békesség sugárzik, még egy
dicsőséges szenttel gyarapszik. Megbocsájtás érkezik, aki
a nyomozó mellé áll szorosan. Hosszú évek óta végre ez
az igazság pillanata!  Itt  ma nem történhet  semmi rossz.
Meg  kell,  hogy  bocsásson  a  nyomozó,  fel  kell,  hogy
szabaduljon  a  sokat  gyötört  lélek.  Chris  természetesen
nem kerül börtönbe, ahogyan azt hazug ellenségei súgták
neki állandó ijesztgetésként. Csak egy szóbeli figyelmez-
tetést  kap.  Csak ennyit.  Mindez egyetlen nappal az  eset
elévülése  előtt  történik!  Chris  ezt  a  tényt  csak ott  tudja
meg,  akkor  értesül  róla,  ezért  teljes  meghatódottsággal
kapkodja a levegőt, hogy a Mindenható mennyire szereti
őt!

- Győztünk! -fordul Remény barátjához.
- Igen. Ez egy dicsőséges győzelem. Az emberek szeretik
a könnyebb utat választani, de egyszer úgyis elérkezik a
számadás napja. Sajnos lesznek, akiknek akkor már késő
lesz, de Chris időben megtette a magáét. Ma megmutatta,
hogy mindennél fontosabb számára az Örökkévaló jelen-
léte. -válaszol Hit széles, büszke mosollyal az arcán.
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Az  öreg  bútorokkal  berendezett  szoba  áporodott,  kissé
dohos szaggal van telve. A szekrények előtt, és körben a
helységben  különböző  ülő  és  fekvő  alkalmatosságok
vannak, középen kicsiny asztallal.
Chris  próbál  úgy  elhelyezkedni,  hogy  mindenkire  egy-
formán rálásson, miközben beszél hozzájuk. Mikor ebbe a
városba költözött, feleségén kívül senkit sem ismert, aki a
mennyei úton járt volna, és hasonlóképpen gondolkodott
volna, mint ő. Most pedig itt van körülötte 8-10 ember, és
azt hallgatják, amit az Örökkévaló dolgairól mond nekik.
Chris  stratégiája  még  mindig  ugyanaz:  hajnalonta  vagy
késő este, de szinte mindig a takaró homályban keresi a
Mindenható  társaságát.  Elmondja  neki  őszintén,  minden
köntörfalazás nélkül, ami a szívét nyomja, és válaszokat,
megoldásokat kér Tőle, utána vár. Ha nem érkezik felelet,
mondja  tovább,  és  megint  várakozik.  Ha  éveknek  kell
eltelnie, évek telnek el a győzelemig, de egy biztos: a se-
gítség  pontosan  akkor  érkezik,  amikor  Isten  úgy  dönt.
Ezért a kis csoportért is gyakran volt Isten előtt, és most
végre itt vannak együtt, mint a testvérek.
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A jelenlévők közül két  személy nyakában álnok élőskö-
dőként  ott  szunyókál  Depresszió.  Három  másik  illető
mellett egy-egy szigorú tekintetű, magas, sovány alak áll
egy  szúrós  lándzsával  a  kezében.  Színük  nem  szürkés-
fekete,  mint  a legtöbb démonnak, hanem a szürke és az
emberi  bőrszín  között  van  valahol.  Arcuk  már-már
emberinek is mondható lenne, ha az eltúlzott „szigorúság-
vonások” el nem torzítanák azt. Álluk hegyes, szájuk kicsi
és  lefelé  görbülő.  Törvénykező  szellemek  ezek,  akiket
Vallásosságnak hívnak. Nincs bennük semmi kegyelem, és
a  pozitív  érzelem  leghalványabb  szikrája  is  messze
elkerüli őket. Aki lepaktál velük, könyörtelenül kritizálni
kezdi a körülötte lévőket,  és ha bármi kivetnivalót talál,
könnyedén vérig sérti az érintett személyt. Erre szolgál a
lándzsa is Vallásosság kezében. Ezt döfi bele mindazokba,
akik  elmerészelnek  térni  az  általa  vélt  „helyes”  szoká-
soktól. Nincs érzelem, nincs megértés, csak a szabályok!
Pedig az Örökkévalóval való egység egyáltalán nem egy
vallásos szabályrendszer, hanem egy fantasztikus szeretet-
kapcsolat  két személy között!  Pontosan ettől akar Vallá-
sosság  minden  embert  elválasztani.  Ezek  a  korlátolt,
alávaló alakok mindenre előírást alkotnának, az imától az
összejövetelek rendjéig,  a  szóhasználatot,  az  öltözködést
és minden apróságot beleértve. A rengeteg „betartanivaló”
pedig  teljesen  tönkreteszi  az  élő  kapcsolatot  a  Királyok
Királyával!  Több  ilyen  szellem  is  tartózkodik  ebben  a
szobában,  és  az  áldozataik  fülébe  sugdossák  kritikáikat.
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Úgy tűnik, prédáik nyakához egy nyakörv és egy lánc van
erősítve, így tartják fogva őket.

De Chris éppen a szabadságról beszél és a szenvedélyről.
Arról,  hogy  az  Örökkévaló  mennyire  szereti  az  embert,
mennyire  közel  van  hozzánk,  hogy  ma  is  tud  és  akar
csodákat tenni az életünkben. Mindezeket hittel  és meg-
győződésből  hirdeti,  reménykedve,  hogy igazi  fordulatot
fog  előidézni  a  jelenlévők  gondolkodásában.  Tűzzel
beszél.  Azzal  a tűzzel,  melyet  a Mindenható helyezett  a
szívébe.  Ám hiába teszi  ezt  és  fürkészi  közben a  tekin-
teteket, semmi változás az arcokon. Ekkor a szívtelen és
dicstelen  lények  szinte  egyszerre  pillantanak  fel,  mert
szárnyak  suhogása  hallatszik.  Rosszat  sejtenek!  Hit  és
Remény angyalok szállnak alá Fentről, és teljesen betöltik
azt a helyet, ahol az összejövetel zajlik. A légkör elkezd
átalakulni, a démonok egyre nyugtalanabbul érzik magu-
kat. 
-  Nekünk  jogunk  van  itt  lenni,  mert  ezek  az  emberek
minket  választanak,  mellettünk  döntöttek  és  bennünket
akarnak! -szól rögtön az egyik vallásos démon az elsőként
érkező  angyalhoz,  miközben  fenyegetően  markolja  meg
lándzsáját.
- Nekünk is jogunk van itt lenni Chris hite miatt! -hangzik
a határozott válasz.
- Az ő hite miatt??? -jön a gúnyos kérdés idétlen kacajok
közepette.
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- Úgy ám! -közli az angyal ellentmondást nem tűrő han-
gon, és kezét megpihenteti kardja markolatán.
A démonok látják, hogy a ragyogó harcosok erőfölényben
vannak velük szemben, ezért kénytelen-kelletlen, de eltű-
rik  jelenlétüket.  Az  angyalok  tisztában  vannak  vele,
ahogyan Chris  hite  növekszik,  úgy még több segítő fog
jönni,  minek  következtében  egyre  inkább  kellemetlenül,
irritálva érzik magukat a démoni szolgák, és prédáikat itt
hagyva  elmenekülnek  majd.  Nem  bírják  ugyanis  a
Mennyei  légkört,  és  minél  több  az  angyal  egy  helyen,
annál erőteljesebb az Örökkévaló jelenléte is. Ahol pedig
Ő ott van, ott bizony nincs keresnivalója kötelékeknek és
szolgaságnak!

Miközben  a  férfivá  lett  Chris  szívből  hirdeti  az  Élet
üzenetét, az arcok talán mégis elkezdenek változni. Ahogy
egyre inkább húzzák össze magukat a gonosz szellemek,
annál inkább szabadulnak fel az emberek. Van, akinek a
szemeiben könnyek jelennek meg, van, akinek orcáján a
reménység mosolya suhan át, de olyan is akad, aki csak
kissé  elgondolkodik  a  beszéden.  Most  már  a  hallgatók
egyértelműen  érzékelik,  hogy  a  Mindenható  jelen  van
ebben a szobában! A démonok nem mozdulnak. Egyelőre
tűrik a számukra rettenetes, elviselhetetlen légkört. Ami-
kor  viszont  Chris  felszólítja  a  jelenlévőket,  hogy  aki
imádságot szeretne kérni, az emelje fel a kezét,  abban a
pillanatban elszabadul a pokol. Félelem démonok jelennek
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meg egyetlen pillanat alatt, és létszámukat tekintve most
már nem a mennyei harcosok vannak többségben. Ugyan-
ebben a percben rántják ki egyetlen, gyors és határozott
mozdulattal félelmetes, kétélű kardjaikat az angyalok, és
el is kezdik használni azokat. Lándzsák, bárdok és buzo-
gányok csapkodnak feléjük, de nem érnek célt. A Sötétség
Fejedelme nem csak azt próbálja megakadályozni minden
erejével, hogy az emberek az Örökkévaló útjára lépjenek,
hanem azt  is,  hogy a  vallásosak valódi,  élő  kapcsolatba
kerüljenek a Teremtővel. Őt az egyáltalán nem zavarja, ha
vallásos szokásokat követnek a teremtmények. Egyáltalán
nem érdekli. Ha szükséges, még bátorítja is erre őket! De
azt,  hogy  személyesen  megismerjék  az  Istent  és  igazi
kapcsolatba kerüljenek Vele, azt már aljas és hideg szíve
legmélyéből  gyűlöli.  Hallani  sem  akar  erről  a  Sátán.
Számára ez semmiképp nem alternatíva. Ha kell, inkább
haljon  meg  egy  ember  azonnal,  és  jusson  az  örök
Sötétségbe, mint hogy ez megtörténjen vele! Ezzel a meg-
győződéssel és megszállott dühvel küzdenek, és próbálják
egyre  távolabb  szorítani  az  angyali  különítményt.  A
mennyei lények csak olyan erővel lehetnek jelen az adott
helyszínen,  amennyire  Chris  hite  elegendő,  így  nem
érkezik újabb erősítés. A jelenlévőknek kell kitartaniuk a
legvégsőkig,  és  küzdeni,  hogy a  hallgatóság minél  több
tagja szenvedélyes és  személyes közösségbe kerüljön az
Örökkévalóval.  Sajnos  a  férfi  hite  csak  eddig  tart.  Ma
egyetlen kéz sem emelkedik fel. A félelem démonai meg-
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kötözik a légkört, és megakadályozzák az itt lévő embe-
reket abban, hogy valóságosan találkozzanak az élő Isten
átformáló  erejével.  Chris  hitére  már  tett  csodákat  a
Mindenható  szerettei  körében,  melyek  igazán  nagy
csodáknak számítanak. De sokat kell még fejlődnie ahhoz,
hogy  mindez  szélesebb  körben  is  megvalósulhasson.
Hétről hétre itt áll ebben a helységben a rábízott emberek
előtt,  hogy  felrázza,  bátorítsa  őket.  Évekig  teszi  ezt
hűségesen,  mert  úgy érzi,  ezt  várja  tőle  az  Örökkévaló.
Talán ez is a kiképzés része! Hűségesnek lenni akkor is,
amikor  úgy tűnik,  semmi értelme nincs.  A kétségbeesés
magas, nyurga démonai időnként körbeállják, és ha teret
enged  nekik,  súlyos  dorongjaikkal  teljes  erejükből  ütik-
vágják  őt.  Már  nem  csupán  tépőfogaikkal  harapdálják.
Azért  van  fegyverük,  mert  nem  mindig  sikerül  közel
férkőzniük  Chrishez.  Így  távolabbról  is  tudják  kínozni.
Céljuk,  hogy  letörjék  lelkesedését,  kitartását,  és
megállítsák  a  mennyei  ösvényen.  Ha  ezt  sikerülne
elérniük,  további  démonok  vethetik  rá  magukat,  mint
például Csalódás és Keserűség, akik el is tántoríthatják őt
Isten közeléből. De a harcos nem adja olcsón a bőrét! Nem
enged  a  végsőkig,  ahogyan  tanulta  abban  a  számára
felejthetetlen erdőben hajnalonta.

Mivel a rábízott néhány emberről Chris igyekszik mindig
a lehető legjobb tudása és képességei szerint gondoskodni,
ezért egy napon új megbízást kap Teremtőjétől. 
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- Bérelj egy nagy termet, és az egész városodnak hirdesd,
hogy Én élek, és kész vagyok ma is csodákat tenni bárki
életében!
- Egy nagy termet??? -kérdezi megilletődve Chris. Mégis
miből? Nekem erre nincs pénzem Uram! Egy ilyen ren-
dezvény a hirdetésekkel és minden egyébbel együtt jókora
összegbe kerül. Honnan lesz rá pénz?
- Te csak tedd, amit mondok, a pénz az Én gondom! 
- De hogy fog megtelni egy óriási helyiség emberekkel...,
és ha alig lesznek??? -aggodalmaskodik a férfi.
-  Tele lesz a terem, csak bízz meg Bennem! -hangzik a
magabiztos válasz.
Úgy  tűnik  egy  újabb  próba  van  kilátásban,  mely  edzi,
erősíti  a  bizalmát.  Nekivág  hát  a  rendezvény  szervezé-
sének, bár Hitnek és Reménynek bizony nem egyszer kell
megbirkóznia  Félelemmel,  Hitetlenséggel  és  Kétségbee-
séssel.  Amint  a  férfi  nemet  mond  hazug  suttogásaikra,
behízelgő  ármánykodásaikra,  Hit  és  Remény könnyedén
elűzi őket. Ezek a megátalkodott, álnok szörnyek pedig a
legkülönbözőbb időpontokban jönnek,  hogy eltántorítsák
céljától. Sőt, mikor látják, hogy rendületlenül kitart elkép-
zelése mellett,  és  tovább szervezi  a  kapott  feladatát,  ott
terem Vádlás és Kárhoztatás is. Embereket használnak fel,
hogy  mindenfajta  féligazságokkal,  túlzásokkal,  vagy
hazugságokkal sebesítsék meg őt. Mikor a legnagyobb a
munka  a  rendezvény  körül,  és  a  legtöbb  foglalatosság,
elintéznivaló hárul Chrisre, ezek az emberek akkor támad-
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nak  legaktívabban!  Egyre  közeledik  a  nap,  mikor  az
igazság üzenete megszólal majd, és ezt a Sötétség Feje-
delme tombolva viseli.  Semmiképp nem akarja, hogy az
emberekhez eljusson az Igazság! Neki addig jó, amíg el
sem hiszik, hogy van szellemvilág, vagy ha már egyszer
elfogadják,  akkor  egyezzenek  ki  féligazságokkal,  vagy
totális  elferdítésekkel.  Hallani  sem akar  egy ilyen prog-
ramról és arról, hogy akárcsak egyetlen lélek is elmenjen
rá. A hitetlenségtől a félelemig és a rágalmazásig mindent
bevet  mérhetetlen  dühében,  hogy  elbuktassa  a  férfit
munkájában.

Ám az izgalommal teljes nagy nap bekövetkezik. Ronda,
komor viharfelhőként, mint a koromfekete ármány kegyet-
lenül közelednek a kibérelt terem felé az alvilág katonái is.
Most már nem úgy érkeznek fegyvertelenül, mint mikor
Chris gyenge kisfiú volt! Tudják jól, hogy sejtelmes lidérc
suttogásaikkal,  éles  karmaikkal  és  fogukkal  itt  már  nem
érnek el sokat. Fenyegető, hátborzongató harceszközeikkel
jelennek meg, hogy elsöpörjenek az útból minden dicső-
séget,  minden  mennyeit,  mindent,  amihez  csak  hozzá-
érnek, mindent, amit gyűlölnek. Bár harcra készen köze-
lednek, mégis kellemetlen meglepetésként éri őket, mikor
meglátják a 200 személyes termet tele emberekkel,  és a
falnál végig körben állva kivont kardjaikkal az angyalokat.
Nem  várnak  parancsszóra,  hisz  azt  a  Pokolban  már
megkapták.  Sátán  megértette  velük,  hogy minden egyes
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lélek  után,  aki  ma  este  az  Örökkévaló  útjára  lép,  egy
démont  ő  maga fog kíméletlenül  megkínozni  úgy,  hogy
inkább  maga  fog  könyörögni  a  pusztulásáért.  Rajtuk
kívánja  kiélni  féktelen  dühét,  és  meg  is  fogja  tenni,  ez
biztos.  Többnyire  Vallásosság,  Megtévesztés  és  Öniga-
zultság  démonok  jönnek  kénköves  otthonukból,  hiszen
ezek el tudják maszatolni az elhangzó Igazságot.  Öniga-
zultság sokakkal csak annyit mondat: „Én hiszek Istenben
és jó ember vagyok. Nekem ennyi elég!” Akikben elülteti
ezt  a  megvezetést,  azokról  szinte  leperegnek  a  valóság
gondolatai, miszerint nem elég csupán hiszékenynek lenni
vagy bármilyen istenben „hinni”. A démonok is hisznek
Benne,  és félnek Tőle,  mégis a Pokolban van a  helyük.
Ahhoz, hogy kapcsolatba lehessünk Vele, az Ő tanácsait
kell követnünk, és elfogadnunk az értünk adott áldozatot
Jézustól!

A drasztikus és elkeseredett összecsapás azonnal kezdetét
veszi,  mert egyáltalán nem mindegy, hogy a rendezvény
ideje alatt ki fogja uralni ezen a helyen a szellemi légteret!
Ők  mindannyian  csak  szolgák,  akik  felett  gigantikus
uralkodók  állnak.  Képzett,  sokat  próbált  harcosok,  akik
képviselnek  valakit.  Igyekeznek  úgy  küzdeni,  hogy  ezt
minél  jobban  tegyék. A démonoknál  erre  az  öntudatra
pluszban még rárakódik egy jó nagy adag megfélemlítés
is! De mindkét fél elpusztítható. Bizony sajnos angyalok is
esnek  el  a  csatákban.  Ebben  is. A dicsőségesek,  a  fen-
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ségesek, a ragyogók... de ők is legyőzhetőek. Ám ahogyan
elkezdenek felszállni az Örökkévaló dicséretét zengő első
dallamok a színpadról, újabb erősítés érkezik. A szörnyek
aggódva  tekintgetnek  felfelé  a  tusa  hevében,  de
rendületlenül vívnak tovább, mert nem maradhatnak alul!
Újra és újra lesújtanak hatalmas, szögekkel kivert gyilkos
buzogányaikkal,  bárdjaikkal,  kardjaikkal,  szúrnak  és
vágnak hosszú nyelű lándzsáikkal. Közben teljes erejükből
üvöltenek  félig  állati,  félig  emberi  hangon,  hogy
megrémítsék  ellenfeleiket.  Persze  ennek semmi  értelme,
hisz  ezeket  a  magabiztos,  büszke,  de  mégis  alázatos
lényeket  lehetetlen  megfélemlíteni!  Ha halálos  csapások
zúdulnak is rájuk, akkor sincs a szívükben a félelemnek
írmagja sem! Bátran élnek, bátran harcolnak, és ha kell,
bátran halnak meg. Az elszántság, az odaadó szeretet és a
céltudatosság  lényük  része,  amit  képtelenség  onnan
kitörölni.

Amint  erősödik és egyre mélyül  a  magasztos ének,  úgy
alakul az atmoszféra a teremben. A sátáni katonák egyre
rosszabbul érzik magukat a növekvő számú angyali sereg
közepette, de még mindig nem adják fel. Meg kell hagyni,
mindenre elszántan tusakodnak, de ha így halad a csata,
Lucifernek nem lesz kit megbüntetnie, mert senki nem tér
vissza! Ha most abbahagynák a harcot és elmenekülnének,
teljesen megváltozna itt a légkör, és sokak szívét megérin-
tenék azok a szavak, melyeket Chris intéz hozzájuk. Saját
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történeteit  ossza  meg  a  jelenlévőkkel  arról,  hogyan  és
hányszor segített neki az Örökkévaló. Elmondja ennek a
sok személynek, hogy ő és szerettei testközelből tapasz-
talták meg, hogy a Mindenható ma is él és tesz csodákat.
Az emberek arcán az együttérzés halvány mosolya suhan
át,  de  van,  aki  könnyes  szemeit  igyekszik  elrejteni,
törölgetni. A férfi felajánlja az összegyűlteknek, hogy ők is
elfogadhatják  életükre  az  egyetlen  áldozatot,  és  kezd-
hetnek  egy  teljesen  újat  a  Menny  Polgáraiként.
Imádságban vezeti  a tömeget,  ami még hevesebb össze-
csapást vált ki a gyűlölet szörnyeiből. 
-  Bárcsak megölhetnénk minden lelket,  aki  itt  van most
ebben  a  teremben!  Velük  könnyedén  elbírnánk.  Sokkal
egyszerűbb lenne a harc, és biztos lenne a győzelem is. De
itt vannak ezek a dicsőségtől ragyogó, hatalomtól duzzadó
szolgalelkűek, akiknek még a nézéséből is diadal sugárzik.
Utolsó leheletükig védik ezeket a silány teremtményeket.
-gondolják  a  démonok  magukban,  miközben  védelemre
helyezkednek  be  úgy,  hogy  egymásnak  háttal  egy  kört
formáljanak társaikkal.
Már csak az időre „játszanak”. Amint vége lesz a rendez-
vénynek, azonnal elsomfordálnak, és csak remélni tudják,
hogy  a  közös  imádság  alatt  senki  nem  hoz  döntést  az
Örökkévaló mellett,  mert  akkor  rövidesen a  kínok kínja
vár néhányukra!
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Hit és Remény, akik mindig Chrisszel szoktak lenni, most
nem harcolnak. Mindennél komolyabban veszik küldeté-
süket,  hogy  segítsék,  támogassák  őt  mindabban,  amit
rábízott az Örökkévaló. Végig ott vannak mellette. Háttal
állnak  neki,  kivont  kardjaik  fenyegető  ragyogása  talán
óvatosságra inti a közelben viaskodó ördögöket, akik nem
mernek  a  férfira  támadni.  Egy  szelíd,  ismerős  Hang
viszont eléri a szívét, és így szól:
-  Látod?!  Eddig  csak  a  családod  körében  harcoltál,  és
győzelmeket adtam neked. Most nézd ezt a sok embert! A
hited kifolyik az utcákra, és eljut az itt jelenlévőkhöz is. A
te hited nélkül nem jött volna létre ez az alkalom!
Chris  szemei  könnybe  lábadnak  a  kedves  és  biztató
szavaktól,  és  megtanulja,  hogy  mindig  érdemes  hinni  a
lehetetlenben,  mert  csak  így  élhetünk át  természetfeletti
csodákat. Szívébe zárja ezt a pillanatot is örökre!

A csatazaj  elnémul,  az  emberek  hazaindulnak.  Többen
odajönnek hozzá, hogy megköszönjék neki a mai délutánt.
Hálásan,  bátorítóan  szorítanak  kezet  vele.  A hadakozást
nem láthatták, melynek nyomán létrejöhetett ez a rendez-
vény, de ma este nem is ezen volt a hangsúly. Itt minden a
Királyok Királyáé volt!
-  Még  ennél  is  többet,  nagyobbat  tartogat  neki  az
Örökkévaló??? -fordul oda Remény izgatottan Hithez.
- Többet. -mosolyog vissza magabiztosan barátja. Hidd el,
sokkal többet!
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Éjszaka van, csendesen, békésen alszik a város. Talán egy
csodásabb  jövőről,  kedvesebb  világról  álmodnak  lakói.
Gyógyulást  álmodnak  betegségeikre,  mindent  elsöprő
szeretetet megsebzett szívükre. Talán bőséget álmodnak a
fazékba, s a kamrába, megértő családot, szépséges világot.
De valaki nem pihen ilyen mélyen, nem csatlakozik ehhez
az álomvilághoz. Bakancsa alatt megcsikordul a tél, s arcát
tépi  a  jeges  fuvallat.  Barátja  a  sötét  napszak,  mindig
elrejtette,  ha kellett,  most  is  ezt  teszi  hűségesen.  A szél
szívből  jövő  szavakkal  suhan  tovább  a  férfitől.  Valamit
kap, amit magával vihet. Többet, mint szavakat, fegyvert
egy különleges csatához.

Chris  az  Örökkévalóval  társalog,  amikor  csak  teheti,  és
mikor senki sem látja. Már rég messze költözött a szülői
háztól és az erdőtől, ahol hajnalonta rendszeresen kereste
az Ő arcát. Ez egy másik hely, ezek már más idők! Már
szemtől  szemben beszélgethet  a  világ Teremtőjével,  Aki
most így szól hozzá: 
-  A  hited  és  az  imádságaid  nyomán  megmenekült  a
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családod, új életet kaptak a szeretteid. A testvéreid és az
édesanyád  is.  Nézz  a  feleségedre,  Jennyre!  Az  orvosok
szerint már rég halottnak kellene lennie, de él, és ezt nem
a  gyógyszereknek  köszönheti.  Az  ő  életében  is  csodát
tettem a hited nyomán. Emlékezz a rendezvényre, mikor
megtöltöttem azt a nagy termet, és a hited kifolyhatott a
város  utcáira  is!  Amíg  van  feltétel  nélküli  bizalmad
Bennem, addig csodák fognak követni téged, fiam! Tudom
jól,  sosem  tűrted  a  vallásosságot.  Magadban  mindig  is
lázadtál az emberek szabta, hazug és értelmetlen korlátok
ellen. Most pedig nézd csak meg, hová jársz imádkozni
újra és újra!

Chris  körülnéz,  és  lassan  a  néhány  lépésnyire  álló
emlékműhöz sétál.  Eddig még sosem tűnt  fel  neki  ez  a
márványtábla! Többször jött már ide, hogy itt találkozzon
Alkotójával,  de  még  egyszer  sem  jutott  eszébe,  hogy
elolvassa a rajta álló szavakat. Kesztyűs kezével félresöpri
róla a havat, és a lámpa gyenge fényénél megnézi a ráírt
szöveget.  Miután a végére ér,  döbbent arccal,  elmélázva
szemléli tovább a kőbe vésett sorokat. Mostanában folyton
egy  szó  jelenik  meg  gondolataiban,  főleg  mikor  imád-
kozik.

„Forradalom”

Ám eddig fogalma sem volt róla, hogy mit kezdjen ezzel!
Most pedig kiderül,  hogy régóta már,  akarva-akaratlanul
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egy forradalmi emlékmű közelébe jár imádkozni. Elképed
teljesen!
-  Fiam!  -szól  újra  az  Örökkévaló  Atya  hangja.  Sokkal
erőteljesebb  dolgok  vannak  készülőben,  mint  amiről
valaha  is  álmodtál!  Csodákat  láttál  és  éltél  át  életed
folyamán. Csatákat  vívtál,  és Én győzelmeket szereztem
neked. De tudnod kell, hogy ami a múltban történt, csak
halvány árnyéka mindannak, amit a jövő tartogat! El kell
kezdened  nagyban  gondolkodni,  mert  Én  forradalmat
hozok erre a népre. A Szent Szellem, a dicsőség, a meny-
nyei  erő  és  szeretet  forradalmát!  Harcosokat  hívok  elő,
akiket  eddig  rejtegettem.  Ők hozzád  hasonlóan  kemény
kiképzést kapnak, hogy részt vehessenek az Utolsó Idők
egyik  nagy  küzdelmében.  Fények  gyulladnak  szerte  az
országban.  Emberek  ezek,  akiket  megismersz  és  össze-
fogsz  velük,  mert  ugyanazért  a  dologért  ég  a  szívetek.
Meg  fogjátok  látni  egymásban  azt  a  különleges  Tüzet,
drága Gyermekem. Te erre születtél!  Minden, ami eddig
megesett  veled,  ezekért  a  pillanatokért  volt.  Eddig  is
győztél,  és  ezután  sem  lesz  másként,  csak  bízz  meg
Bennem teljes szívedből!

Az  egykor  tejföl  szőke,  vékonydongájú  kisfiú,  aki  féle-
lemben, rettegésben és erőszakban nőtt fel, aki oly sokszor
elesett, de mindannyiszor feláll. Sok csatában veszített, de
újra  és  újra  kardot  fog,  hogy harcoljon  a  Sötétség  Erői
ellen. 
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Neked, kedves Olvasóm, igen neked is ez a küldetésed!
Chris semmivel nem különb senkinél! Nem nagyobb, nem
erősebb. Pontosan olyan, mint bárki más. Mint mondjuk
Te. Számodra is minden adott ahhoz, hogy talpra állj, kérd
az  életedre  az  Örökkévaló  kegyelem áldozatát,  higgy  a
győzelemben, és részt vegyél a közeledő forradalomban!

-  Ezt  az  összecsapást  már  semmi  nem  állíthatja  meg.
Izgatott  készülődés  van  a  Pokol  mélyén.  Sátán  nagyon
érzi,  hogy valami egyáltalán nincs „rendben”,  fejére  baj
száll!  Egyre több olyan hívő kerül elé,  akik nem félnek
tőle,  hanem  nekimennek  a  legnagyobb  ellenállásnak  is.
Ezek az emberek veszélyesek lehetnek a Sötétség Erőire,
ha tisztában vannak az Örökkévalótól kapott hatalmukkal!
Ezek  azok,  akiknek  tényleg  „minden  lehetséges”.  A
dicsőség atmoszférája lengi körül ezeket a harcosokat. Ha
ők összefognak egyetlen cél érdekében, akkor itt minden
felfordulhat. A vallásos szokások, melyek eddig oly sike-
resen  elválasztották  egymástól  a  Teremtőt  és  a  teremt-
ményt, rozoga gátként omlanak majd össze.  Az Élő Víz
folyója  pedig  sebesen  zúgó  árként  elsöpörhet  minden,
eddig gondosan felépített magaslatot és akadályt, mely az
Isten igazi megismerése ellen lett emelve!
- Leomlanak majd a hazugság bástyái, a félrevezetés, az
anyagiasság, a paráznaság erődítményei. Helyébe igazság,
mértékletesség, erkölcs, tisztaság, szeretet és ki tudja mi-
lyen undorító dolgok fognak kerülni? Ez gusztustalan és
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felháborító! -válik egyre dühösebbé a Sötétség Fejedelme,
miközben  ezen  gondolkodik. Eddig  szinte  mindent
megtehettem ebben  a  nyomorult  országban,  és  bárhol  a
világban.  Ne  gondolja  senki,  hogy  ezt  majd  feladom!
Soha!  Soha!!!  -ordít  egyre  hangosabban,  majd  magához
int  három,  förtelmes  kinézetű,  óriás  termetű  szörnyet,
hogy  egy  teljesen  új  stratégiát  dolgozzanak  ki  a  jövőre
nézve.

De  a  Mennyben  is  lázas  készülődés  folyik!  Ez  egy
örömteli izgalom, mert az itt élők pontosan tudják, mi van
felépülőben. Évek óta tervezik az eljövendő napokat, és az
előkészítés  korai  szakasza  már  javában  zajlik.  Innen
Fentről pontosan látni lehet mindent, ami a Földön zajlik,
és  mindig  feszülten  figyelik  egy-egy  harcos  kiképzését.
Mikor  nehéz,  embert  próbáló  helyzetbe  kerül  egy  ilyen
személy, gyakran próbálják bátorítani őt a Mennyből, vagy
imádkoznak,  hogy  legyen  elég  ereje  hittel  végigmenni
ezeken a gonosz helyzeteken. Itt jól tudják, hogy minden-
kiből hős lesz, aki Istenben bízva jár és harcol. Odalenn
sűrű  a  torzító  homály,  de  fénylő,  ragyogó  pontokként
világítanak mindazok, akik az Igazság Ösvényét tapossák!
A Mindenható  gondoskodik  róla,  hogy ezek  a  harcosok
egymásra  találjanak,  támogassák,  segítsék  egymást,  és
összefogjanak  a  győzelem  érdekében.  Lelki  szemeikkel
már  ők  is  érzékelik  a  közelgő  Ébredést,  melyben  hihe-
tetlen csodák özöne árasztja majd el népüket, országukat. 
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Látják, észlelik ezt a közelgő forradalmat, ahol a gigászi
Pusztítók toronymagasan emelkednek ki a baljós, éjfekete,
halálszagú  démonseregből.  Felettük,  mint  a  legvészjós-
lóbb,  fergeteges  viharfelhő,  keselyűkként  keringenek  a
levegőbeli  szellemek.  Lucifer  hadereje  felvonul,  hogy
meghiúsítsa a dicsőség forradalmát, az Ébredést. A hori-
zont, mint ezerszer ezer tündöklő napfelkelte, úgy ragyog
az Úr Seregétől! Messziről úgy tűnik, mintha maga a Nap
lenne a vezérük, de nem! Egy nagyon is élő Személy. Az
egyetlen,  Aki  valaha  legyőzte  a  Sátán  legerősebbjét,  a
Halál Szellemét, és feltámadt, miután megölték. Az egyet-
len, Akinek a nevére minden térd meghajol! Az Ő neve:
„Királyok Királya és Uraknak Ura”! Igen. Ez a Mennyei
Sereg  győzelemre  van  ítélve.  Semmi  és  senki,  a  Pokol
minden  hordája  sem  állhatja  útját,  mert  maga  Jézus
Krisztus, az élő Isten Fia vezeti azt.

Hit  és  Remény  Chris  két  oldalán  állnak,  mint  örök
testőrök.  Ha kell,  azonnal  ugranak,  mert  a  férfi  hitének
talaján mozognak. Büszkék és izgatottak, hogy az Örök-
kévaló Isten szolgáiként ők is harcba indulhatnak ezekben
a napokban. 
Megcsikordul  a  bakancs  a  fagyos hóban,  harcedzett  arc
nézi a Sötétséget. Mintha a bőrén érezné a láthatatlan világ
feszült  készülődését!  Olyan  érzés  ez,  mint  amikor  a
versenylovak  patáikkal  a  földet  kaparják  a  startpisztoly
eldördülése előtt. 
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-  Hamarosan  kezdődik!  -száll  Chris  lehelete  az  árnyas
színű éjben. Hamarosan itt van. -nyugtázza reményteljesen
újra.

Remény Hithez fordul:
-  Erre  gondoltál,  amikor  még  kisgyermek  volt?  Erre  a
harcra??? Te tudtad, hogy ezért született a Földre? -kérdezi
tágra nyílt szemekkel.
- Igen, bizony! -válaszolja Hit, majd hozzáteszi még: Bár
mi, angyalok, nem látunk bele a személyes jövőbe, de a
harcos  jellemet  igazán  felismerem!  Sok-sok  vitézre  van
most szükség. Odaszántakra, elszántakra, reménykedőkre,
küzdőkre, és olyanokra, akik a legvégsőkig megbíznak az
Örökkévalóban.
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Mély kürtszó hangzik,  mely szétárad a  horizonton meg-
zengetve  az  eget  és  a  földet  egyaránt.  Hegyeken,
völgyeken kell átsiklania. Szállnia folyók, tavak, városok,
pusztaságok felett. Egy országot, s egy népet kell bejárnia,
harcba hívni a bátrakat. Az Összegyűjtés angyalának hív-
ják azt, aki a méteres kosszarvból készült, csavaros kürtöt
fújja. Kilenc apró szaggatott hang ismétlődik újra és újra.
A sófárnak ez a fajta megszólaltatása azt is jelenti, hogy az
Örökkévaló  az  ő  népével  van,  kitart  mellettük,  és
megsegíti  őket.  Ezenkívül  mást  is  jelent  ez  a  tekintélyt
parancsoló,  messze  szárnyaló  hangjelzés,  mégpedig  a
harcba hívást. Most ezért hangzik.

-  Fiam!  -szól  az  Alkotó  teremtményéhez.  Hívd  össze  a
Sereget  az  ütközethez!  Készítsd  az  utat,  mert  jövök!
Felekezeti  korlátok nélkül  jöjjön  mindenki,  akinek  ég  a
szíve  az  Ébredésért,  a  Szellem  forradalmáért!  Jöjjenek
össze,  és  imádkozzanak  minél  több  szomjas  szívért  és
őszinte  istenkeresőért!  Akkor  fogok  eljönni,  mint  a
sebesen zúgó szél, akkor fogok felfordítani mindent, és az
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emberi vallásoskodás helyett isteni rendet hozok. Akkor és
csakis  akkor  jövök  el  tűzzel,  jeleket  és  csodákat  tenni,
amikor  egy  szívvel  és  egy  akarattal  kéritek  ezt  minél
többen. 

Chris elindul, és ahol meghallgatják, ott mindenhol báto-
rítja az embereket erre a fajta küzdelemre.  Összegyűjtés
rendületlenül és elszántan fújja a kürtöt. Az első harcosok
már  indulnak  a  gyülekezőhely  felé,  a  hang  irányába.
Közelebbről,  távolabbról egyaránt válaszolnak a hívásra,
és lassan elkezd gyűlni a Sereg. Vannak, akik lendületesen,
lelkesen  érkeznek  és  teljesen  képben  vannak  azzal
kapcsolatban,  hogy  mi  készül,  mert  már  nekik  is  kije-
lentette  a  Mindenható.  Ezek  a  személyek  pontosan  a
helyükre állnak, tudják mikor és mit kell tenniük. Olyanok
is  akadnak,  akik  fáradtan  tartanak  erre,  és  rozsdás
kardjaikat vonszolják maguk után. Ők is igazi harcos jelle-
mek,  csak  az  ellenség  a  mindennapok  problémáival
totálisan  leterheli  őket.  Nekik  először  jókora  bátorításra
van  szükségük,  hogy  le  tudják  rázni  magukról  a  rajtuk
csüggeszkedő démonokat.  El  kell  magyarázni  számukra,
miért vannak összehívva az Úr vitéz katonái, mi a Sereg
összegyűjtésének  a  célja,  mit  és  mi  érdekében  kell
véghezvinniük. Mikor Chris lendületesen, lelkesen ösztön-
zi és buzdítja őket, többen ráébrednek, kik is ők valójában,
milyen  helyzetben  is  vannak,  és  nemet  mondanak
démonaik  suttogásaira!  Ellentmondanak  az őket  eddig
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gyötrő hazug megvezetéseknek, ferdítéseknek, és tényleg
belépnek  az  elhívásukba!  Kifényesítik  kardjaikat,  talpra
állnak, és odaadják magukat annak az életcélnak, melyre
megszülettek.  Ez  mindig  egy  örömteli  pillanat  mind  az
embereknek,  mind  pedig  az  őket  biztató,  inspiráló
angyaloknak. 

Azok közül,  akik nem csatlakoznak a harcosokhoz,  töb-
beknek Rágalmazás, Kritizálás, Irigység vagy Rosszakarat
ül a nyakában, és saját  nyilaikkal igyekeznek eltalálni  a
gyülekezőket. Ez már a komoly csata előszele. Ha sikerül
megsebesíteniük  őket  megtévesztéseikkel,  valótlansága-
ikkal, könnyen visszafordulhatnak! Otthagyják a Sereget,
még  mielőtt  meglenne  a  létszám  és  elkezdődhetne  az
ütközet.

„Ugyan  már,  öncélú  ez  az  egész  ötlet!”;  „Sok  hasonló
kezdeményezés  volt  már,  de  egyikből  se  lett  semmi!”;
„Isten nem akar semmiféle csatát!”; „Mivel már az Örök-
kévaló  gyermekei  vagyunk,  nekünk  nem  kell  tennünk
semmit, majd eljön az Ébredés, mikor Ő azt úgy akarja!”;
„Erre ti  egyáltalán nem vagytok alkalmasak,  hiszen tele
vagytok hibákkal!”
Ilyen  és  ehhez  hasonló  vádaskodásokkal  igyekeznek
szíven  lőni  a  gyülekezőket,  hogy  elvegyék  kedvüket  a
harctól.  Legtöbbjüknél  azonban  megjelenik  a  hit  pajzsa
ugyanúgy, ahogyan az angyaloknál szokott,  mikor szük-
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ségük  van  rá.  Felemelik  ezeket  a  ragyogó,  szinte  átlát-
szóan csillogó védelmi  eszközöket,  és  nevetséges  játék-
szerekként  potyognak  le  a  rágalmak,  vagy  a  rosszmájú
megjegyzések.  Akiket  azonban eltalálnak ezek a  hegyes
végű,  mérgező  nyílvesszők,  azokat  társaik  behúzzák  a
pajzsok védelmébe, hogy gyógyítgathassák őket. Többen
azonban  a  sikeres  becsapódást  követően  hátat  fordítva
hazaindulnak a maguk megszokott kis világába.

De a kürt még mindig hívja azokat, akik mernek többre
vágyni az Örökkévaló jelenlétéből, akik közelebb szeret-
nének  lenni  Őhozzá,  és  igazán  hisznek  a  csodákban!
Lassacskán  érkeznek  is.  Sátán  egyik  nagy  „bajnoka”,
Kényelem,  azonban sokakat  a  fotelhez,  ágyhoz,  tv-hez,
számítógéphez  vagy  éppen  a  hobbijukhoz  szegez.  Ott
tartja fogva őket, és elhiteti velük, hogy az a helyük, nincs
is dolguk, a harcot megvívják majd mások helyettük. Ők
nem  harcias  típusok,  tulajdonképpen  nem  is  tudnak
kitartóan,  szenvedélyesen  imádkozni.  Igen,  kétségtelen,
hogy a Sötétség Fejedelme ügyes stratégiát dolgoz ki arra,
hogy már  akkor  elfojtsa  a  forradalmat,  mikor  még meg
sem kezdődik igazán. Muszáj is minél furmányosabbnak
lennie,  mert  amikor  ezek  az  elszánt  emberek  együtt
vannak, és egy szívvel kérik Isten meglátogatását az egész
nemzetre, szinte megremeg a föld a lábuk alatt! Angyalok
érkeznek  tűzpallosokkal  és  körbeveszik  őket.  Fényük
összeadódik, messzire ellátszik, és ez újabb hősöket vonz
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a forradalmárok csapatához. Most még nincsenek komo-
lyabb összecsapások, de az ellenség bármit megtesz, hogy
ellehetetlenítse az előkészületeket.

- Leírhatatlanul gyönyörűen szól ez a kürt. -fordul Hit felé
csodálattal Remény. Úgy érzem, erős bizakodással telnek
meg az emberek ennek hallatán. -teszi hozzá.
- Bizony így van. -jelez vissza Hit izgatottan. Sokan érzik,
hogy valami nagy dolog van készülőben. Rengetegen fel-
lázadnak  majd  fogvatartóik  ellen,  és  odafordulnak  az
Örökkévaló  szeretetéhez.  Ő  pedig  válaszként  megsza-
badítja a foglyokat, meggyógyítja a betegeket, helyrehozza
az összetört szíveket, kapcsolatokat. Jelekkel és csodákkal
fog  végigvonulni  ezen  a  nemzeten,  és  ez  lesz  a  Szent
Szellem forradalma!
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Munkánkról

Egy  könyv  tele  csodás  történetekkel,  bátorításokkal,  igaz-
ságokkal.  Egy  könyv,  mely  sok  ember  életébe  hozott  már
változást. Legyél te a következő! Ha elolvasod, talán benned is
nyomot  hagy,  hiszen  ugyanaz  a  Hatalom ihlette,  mint  azt  a
kötetet, melyet most a kezedben tartasz. Íme néhány vélemény:

„Kedves Tamás!               
Amikor  kivettem  a  könyved  a
postaládából, már a saját kéz-
zel írt, személyemnek szóló de-
dikálásod elolvasásakor megé-
rintett a benne lévő erő... pró-
báltam nem hangosan sírni az
utcán, mert pont a buszhoz si-
ettem.  Nagyon  mély  tüzű
könyv,  örülök,  hogy  megren-
deltem.”
(V.K. Budapest) 

„Kedves Tamás!                    
A  könyvedet  egész  éjjel  ol-

vastam. Hajnal 4 órára végeztem vele. Csodálatosan megírtad.
Éreztem, ahogy a sorok közt lévő hatalom végigjárta az egész
testemet  és  minden sejtemet.  Végigsírtam az  egészet,  és  na-
gyon sok helyen meg kellett  állnom elmélkedni a soraidon.”
(I.V.K. London) 
Bővebben: www.urbanltamas.hu/elotuz1.html 
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„Az Élő Tűz” sorozat második része talán még erőteljesebb,
mint  az első.  Még több történet,  még több hihetetlen csoda,
még több életeket átformáló Hatalom. Ez a könyv valójában
nem is csupán csak ennyi,  hanem ha végig követed a benne
leírtakat, és azonosulni tudsz azokkal, akkor egy kapuvá válik
számodra, mely a titokzatos természetfeletti világba nyílik.

Idézet  a  könyv  előszavából:
„Az ember természeténél fogva
gyakran  álmodik  egy  helyről,
ahol  minden  lehetséges.  Egy
másik világról, melyben a fizi-
kai  világunk korlátai  szétfosz-
lanak és érvénytelenné válnak.
Én  most  nem kevesebbre  vál-
lalkoztam,  mint  hogy  elve-
zetlek oda, ahol a romba dőlt,
reménytelenségbe süllyedt éle-
tek  megváltoznak,  a  halálos
betegségekben szenvedők meg-
gyógyulnak,  ahol a kevés mé-
gis  elég  lesz,  a  szürke,  egy-
szerű  emberekből  hősök  lesz-

nek. A könyvön keresztül saját szemeddel láthatod működni a
természetfelettit.  Hogy mindez túl hihetetlenül hangzik? Nem
az, de muszáj szabadjára engedned a fantáziádat és a hitedet,
mert  ebbe  a  világba  csakis  így  léphetsz  be.  Itt  minden
lehetséges!”
Bővebben a könyvről: www.urbanltamas.hu/elotuz2.html
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A nyomtatott, hangos, és e-könyvek, valamint egyéb más ki-
adványok  kiadására,  rendezvényeink  szervezésére,  és  mun-
kásságunk  hatékonyabb  összefogása  érdekében  jött  létre  az
Ébredés Misszió. 

Egy honlapokkal és hírlevélküldő rendszerrel összekötött infor-
matikai  struktúrát  is  építünk,  melyeken  keresztül  több  ezer
embert érünk el naponta az Örökkévaló élő üzenetével. Valódi
ébredést szeretnénk látni az emberek szívében, megújulást az
életekben, közösségekben. Én magam, mint a misszió vezetője,
személyesen is sok csodát éltem át, tapasztaltam. Munkámmal
szeretnék reményt hozni az emberek szívébe, hogy elhiggyék,
velük is megtörténhet a lehetetlen, mert:
„Minden lehetséges annak, aki hisz.”

Ha támogatni  szeretnéd  ezt  a  munkát,  az  alábbi  elérhetősé-
geken megteheted. 

Köszönettel:                                                     Urbán L. Tamás
                                                                           misszióvezető
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Ébredés Misszió
Postacím: 5900  Orosháza, Falus Elek u. 13.
Honlap: www.urbanltamas.hu/  ebredesmisszio
E-mail: urbanltamas@gmail.com
Bankszámlaszám: 10402647-50526750-80501004  
(K&H Bank) 
Nemzetközi bankszámlaszám:
HU46 1040 2647 5052 6750 8050 1004 
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