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Kedves Olvasó!

A „Válaszok napjaink kérdéseire” című 
kiadványsorozatunk harmadik füzetét tartja most 
kezében. Ezen kis kiadványokkal olyan keresztény 
életkérdésekkel foglalkozunk, melyek mindennapi 
hitéletünben nyújtanak eligazítást.

Vizsgálódásaink alapjának a Szentírást  tekint-
jük. Nem az a célunk, hogy a magunk igazáról 
győzzünk meg bárkit is, csupán feltárni Isten válaszait 
és számunkra a Bibila által küldött üzeneteit.

Ennek a füzetnek a témáját egy szószéken elhang-
zott prédiáció alapján jelentetjük meg, mert úgy 
gondotuk, hogy feltétlenül áldásos lesz közzétenni a 
szélesebb olvasóközönség számára is. 

Hisszük, hogy Isten sok embert sokféleképpen 
szólít meg. Ha meghalljuk szavát, sok áldásban le-
het részünk. Ezen kiadványokat, mint útjelző táb-
lákat kívánunk „elhelyezni”, amelyek hitéletünk 
vándorútján mutatják azt a keskeny ösvényt, melyen 
bizton haladhatunk. 

Meghívjuk, jöjjön velünk ezen a felfedező úton!

A Kiadó
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„Álomlátó Dánielek”

Angolul használunk egy kicsit rosszalló kifejezést, amikor vala-
kit „álomlátó Dánielnek” nevezünk. Azokra az emberekre szoktuk 
ezt mondani, akik egész nap szinte csak a saját álomvilágukban 
élnek, és lényegében nem használhatók, illetve nem akarják hasz-
nossá tenni magukat. Az ilyen emberekre mondjuk azt, hogy ez 
egy „álomlátó Dániel”.

Ez a kifejezés tulajdonképpen a Bibliára vezethető vissza, hiszen 
Dánielnek nagyon sok álmát jegyzi fel a Szentírás. És nekem az 
a vágyam és kívánságom, hogy bárcsak mindenki úgy álmodna, 
mint ahogy Dániel tette.

Azok az emberek, akik Dánielhez hasonló módon álmodtak, 
ők voltak azok az emberek, akik hatalmas dolgokat vittek végbe a 
világban. Hadd említsem például az ifjabb Martin Luther Kinget, 
akinek szintén volt egy hatalmas álma: egy olyan Amerikáról, ahol 
mindenki egyenlő, és ahol senkit nem különböztetnek meg, vagy 
nem kerül hátrányba.

Dánielnek rengeteg álma volt. Dániel könyvét elolvasva meg-
tudhatjuk, hogy álmában látott egy hatalmas fémből készült álló-
képet. Azután álmában látott medvét, párducot, és sárkányt. ame-
lyek jelképek voltak és a prófécia értelmezéséből ma már ismerjük 
ezen álmok megfejtését és értelmét. De tulajdonképpen én most 
nem ezekre az álmokra gondolok, amikor azt mondom, hogy bár-
csak az emberek úgy álmodnának, ahogy Dániel tette. Dánielnek 
más vágya, álma is volt.

De mi is volt pontosan ez az álom? Dániel Istenért álmodott. A 
szívében eltökélte, hogy semmi olyat nem hajlandó tenni, ami az 
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Istennel való kapcsolatának ártana. Arról álmodott, hogy erősen 
kiáll Isten mellett, hogy kiáll az igazság mellett, hogy kiáll az elvek 
mellett. Ez volt a döntése, és úgy gondolta, hogy függetlenül attól, 
hogy milyen nyomás nehezedik rá, ő emellett akar kitartani. Ami-
kor Babilon országában a többi héber ifjú csak arról ábrándozott, 
és álmodozott, hogy jó időket élhessenek meg és kényelmes legyen 
az életük, Dánielnek és  három barátjának az volt a vágya, hogy 
hűségesek legyenek Istenhez. 

Ezért mondom tehát, hogy az a vágyam, hogy mindannyian ál-
modjunk úgy, mint Dániel. 
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Álom, amely megrázta a világot

Mindannyiunknak van valamilyen álma. Mindannyian a gon-
dolatainkban elképzeljük, hogy mit is szeretnénk elérni az életben. 
Mit akarunk tenni, hova akarunk menni, mit akarunk elvégezni. 
Minden embernek van elképzelése, vágya. Amikor az ember már 
nem álmodik így, akkor ezzel megkezdődik a halála, a haldoklása.

Van mindannyiunknak egy álmunk. Mi az? Nem olyan régen 
végig hallgattam egy embernek az álmáról szóló beszámolót, és ez 
az álom lényegében megváltoztatta a világ történelmét.

1889. április 20-án Branau városában egy egyedülálló, tehát nem 
férjezett fiatal lánynak született egy fia. Azután ez a nő később férj-
hez ment egy férfihez, aki nagyon kegyetlenül bánt a mostohafiá-
val. A fiú viszont szerette az anyját, az anya jó katolikus volt, aki
magával vitte a templomba minden vasárnap. De egy nagyon szo-
morú eset történt, a fiú még csak tizenéves volt, amikor is az édes-
anyja meghalt.  Azt lehet elmondani erről a fiatalemberről, hogy
semmiféleképpen nem volt kiemelkedő tehetsége. De elkezdte a 
német filozófusok írásait olvasni, kifejezetten Nietzsche-t, aki kifej-
lesztette egy a gondolatot. Ennek lényege az volt, hogy ha a világot 
meg lehetne szabadítani, vagy tisztítani a kereszténységtől, akkor 
lehetne igazán az ember a saját maga ura. Egyik nap ez a fiatal-
ember az egyik barátjával az egyik gyönyörű osztrák hegyet meg-
mászta. Ahogy a hegy csúcsán állva letekintettek a völgyben lévő 
falvakra, a következőt mondta: „Egy nap az egész világot uralni 
fogom. Mindenki térdet hajt előttem.”

Természetesen a társa úgy gondolta, hogy elment a barátjának a 
józan esze. Adolf Hitlernek hívták ezt az embert.
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Később az első világháborúban a németek oldalán harcolt, meg 
is sebesült, és kitüntetést is kapott. Azután 1919. június 26-án a 
győztes erők aláírták a Versailles-i békeszerződést.

Ez a békeszerződés nagyon kemény büntetést és feltételeket 
szabott a vereséget szenvedett Németországnak. Ez Hitlert telje-
sen feldühítette, és megfogadta magában, hogy a Versailles-i béke 
miatt bosszút áll. Teljesen a hatalmába kerítette az úgynevezett 
„sors dárdája„. Azt tartották, hogy ez a bizonyos „sors dárdája” 
volt az a dárda, amivel a római százados Longinus Krisztus testét 
megdöfte, amikor a kereszten függött. A legenda szerint, akinek 
a birtokába került ez a dárda, az uralni fogja majd a világot. Vi-
szont akinél megvolt ez a dárda, de elveszítette, az utána nagyon 
hamar meghal, a legenda szerint. A történelem során nagyon sok 
híres, győztes hadvezér valóban megszerezte magának ezt a dár-
dát. Nagy Konstantinnak is a birtokába került. Alarik, aki Rómát 
felgyújtotta, ő is megszerezte magának ezt a dárdát. Ugyanez tör-
tént Justiniánus római császárral is. Azután Nagy Károly is meg-
szerezte magának a dárdát. Azután Rőtszakállú Frigyes, valamint 
II. Frigyes is megszerezte, és még rajtuk kívül sokan mások. Nagy 
Károly 47 csodálatos győzelem idejére megszerezte magának ezt 
a dárdát. Egy nap véletlenül kiejtette a kezéből, és közvetlenül 
azután meg is halt. Rőtszakállú Frigyes pedig úgy halt meg, hogy 
amikor egy folyón kelt át, véletlenül kiesett a kezéből a dárda, és 
néhány percen belül meghalt. 

Hitlert tehát egy mindent legyűrő vágy kerítette hatalmába, 
hogy ő is megszerezze ezt a dárdát. Bécsben a Hof Múzeumban, 
egy vitrinben tartották kiállítva, és Hitler gyakran bement a múze-
umba, és előtt órák hosszat bámulta a dárdát. Amikor hatalomra 
került, az volt az első szándéka, hogy megszerezze magának ezt a 
dárdát.

1939-ben egy nagyon erősen felfegyverzett, és őrzött vonattal vi-
tette az SS birtokára. Egy amerikai hadnagy William Horn hadnagy 
az amerikai sereg képviseletében 1945. április 30-án megszerezte 
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a dárdát ésaz amerikaiaknak elvitte. Ez délután 2 óra10 perckor 
történt. 80 perccel később egy berlini földalatti bunkerben Hitler 
agyonlőtte magát. 

Hitler álma lényegében megrázta és széttörte a világot. Gondol-
junk csak bele, hogy hány ember életébe került ez az álom. Millió-
kat mészároltak le. Az egész világon városok pusztultak el. Több 
millió ember került rettenetes helyzetbe, szegénységbe, éhezésbe, 
elpusztult az otthonuk és milliók vére folyt Európában. 
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Minden álomnak ára van

Minden álom végrehajtásának ára van. Hogyha mi is azt akar-
juk, hogy az álmunk valóra váljon, akkor legyünk készek arra, hogy 
megadjuk ennek az árát. Dániel álmának megvalósításáért kemény 
üldözéssel is szembe kellett néznie. Az ár, amit fizetnünk kell, az
attól függ, hogy milyen álmot is tűzünk magunk elé.

Van egy régi mondás, ami úgy szól, hogy legyünk nagyon óva-
tosak és jól gondoljuk meg, hogy mi lesz a szívünk vágya, mert 
általában azt meg is szerezzük.

Hitler azt az álmot képzelte magában, hogy ő egy tévedhetetlen 
„isten”, és ezért kész volt bárkin átgázolni. Ahogy korábban mond-
tam, nem volt egy kiemelkedően tehetséges ember. Igazából nem is 
annyira a tehetség számít. Az ember bármit elérhet, amit csak akar, 
hogyha eléggé akarja, és ha hajlandó ezért az árat megadni.

Mi a mi álmunk? Fiatalok, mi a ti álmotok? Tudom, hogy bizo-
nyára van valamilyen álmotok. Mi az? Vannak olyanok, akik ar-
ról ábrándoznak, azt szeretnék, hogy gazdagok legyenek. Mások 
pedig hatalomról ábrándoznak. Megint mások arról, hogy korán 
nyugdíjba mehessenek, mondjuk 40 éves korukban. Ausztráliában 
is van egy nagy ausztrál álom. Az ausztrál álom az, hogy az ember 
saját tulajdonának mondhasson egy kis földterületet, és az ahhoz 
tartozó házát. Ausztráliában a legtöbb ember nagyon kemény erő-
feszítéseket tesz azért, hogy ez az álmuk is valóra válhasson.

Nem olyan régen felmérést készítettek fiatalok között, és azt a
kérdést tették fel nekik, hogy   „mi a vágyatok, a célkitűzésetek?” 
Tudjátok, hogy mit mondtak? A megkérdezett fiatalok 80% azt
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mondta, hogy ”gazdag, és híres akarok lenni.” Mint a színészek, 
a szórakoztató iparban dolgozók, vagy a sportemberek. Mi a ti ál-
motok? A Kolossébeliekhez írt levélben Pál azt mondja ..”az odafent 
valókkal törődjetek, ne a földiekkel.„

Egy másik fiatalember álmáról is szeretnék beszélni most. Ezt az
embert úgy hívták, hogy James Hudson Taylor. Amikor még csak 
tinédzser volt, már akkor az volt az álma, hogy a kínaiakhoz eljut-
tassa a Bibliát keresztények emberek által. Kínában találkozott egy 
fiatal lánnyal, Máriával, akinek szintén ez volt az álma, és együtt
sikerült valóra váltani ezt az álmot. Hudson Taylornak az volt az 
elve, hogy senki mástól nem kér segítséget a célja végrehajtásához, 
csak Istentől. Rengeteg misszionáriust sikerült Kínába küldenie. 
Egy időben 2000 misszionárius család munkálkodott az ő szervezé-
sében Kína egész területén. Neki kellett biztosítania a pénzt a 2000 
család szállásköltségére, a táplálásukra, a gyerekeik iskoláztatását. 
Mindenre, amire csak szüksége volt neki, szüntelenül imában kér-
ték, és minden imájuk megjött a válasz úgy, amint kérték. Istentől 
kért, Isten pedig megadott neki mindent amire szüksége volt.

Mi a ti álmotok? Mit kívánunk magunknak? Gazdagságot, köny-
nyű életet, talán hatalmat? Vagy pedig Istenért álmodunk. Tud-
játok fiatalok, Isten ránk számít, rátok számít. Mondhatjuk azt is,
hogy a fiatalok tulajdonképpen a világ átkai, mert tény az, hogy
a világon elkövetett bűntények több mint 50% százalékát fiatalok
követik el. Ugyanakkor elmondhatjuk-e azt, hogy a fiatalok, a világ
sója? Mert amikor Istennek adják az életüket, és álmuk és vágyuk 
az, hogy Isten szolgálatába álljanak, akkor „megrázzák” a világot, 
és életük, szolgálatuk kihat a világra. Mint például Dániel esetében, 
és az apostolok esetében is így volt. 

De említhetnénk fiatal nőket is, mint például Maria, vagy az an-
gol reformáció zászlóvivője, Susana Wesley. Susana Wesley nem 
volt más, mint anya és feleség. De amikor fiatal volt, akkor elha-
tározta, és azt kérte Istentől: „Istenem én szeretném, hogy ha jó 
hatásom lehetne a világban. Mint háztartásbeli asszony – feleség, 
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anya és férjének szolgatársa - hatalmas munkát végzett a világban. 
18 gyereke volt. Már ez önmagában egy teljesítmény. Elhatározta, 
hogy hetente mindegyikőjükkel külön-külön egy órát tölt beszél-
getéssel, imádkozással és a jövőjükről beszélget velük. Mint tudjuk 
az ő fiai közül került ki John Wesley, aki az angliai  reformációban
hatalmas változást hozott, testvérével Charles Wesley-vel. Azért 
történt mindez, mert ez az anya Istenért álmodott.

Volt egy fiatal holland férfi, André Skirmunt testvér, akinek az
volt az álma a kommunizmus ideje alatt, hogy Bibliákat visz a kom-
munista országokba. Megszervezte a „Nyílt ajtók” mozgalomat, 
melynek az volt a célja, hogy Bibliákkal lássa el ezeket az orszá-
gokat. 1975-ben azt tűzte ki céljául, hogy 1980-ig tíz millió Bibliát 
juttat el Oroszországba.

Nagy Imre arról álmodott, hogy Magyarország szabadság le-
hessen, és ez az álom, sajnos az életébe került.

Azok a keresztények, akik ma is kommunista országokban él-
nek, ők is Istenért imádkoznak. Arról álmodoznak, az a vágyuk, 
hogy sikerüljön az egész világba eljuttatni az evangélium üzenetét. 
Ezek az emberek azokban az országokban ránk számítanak, hogy 
segítsünk nekik befejezni a munkát. Mert ők is megteszik a maguk 
részét.

Melbourne-ben van egy fiatal hölgy, egy lengyel emigráns, aki-
nek csodálatos szoprán énekhangja van. Bármelyik opera szívesen 
szerződtetné. Ő azonban ezt mondta: nem, én csak Istennek vagyok 
hajlandó énekelni. Valóban meg is teszi, és az emberek tódulnak, 
hogy meghallgathassák az énekét. Máté evangéliuma 6. fejezet 33. 
versében Jézus a következőt mondta: „Keressétek először az ő országát 
és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak  nektek.”

Azt kérdezem ma magamtól és mindannyiunktól: hogyan le-
het a mi vágyunk bármivel is kevesebb ennél? Hiszen a világ ideje 
már-már lejár. 

Amikor én fiatal voltam, nagyon szegény körülmények között
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nőttem fel. Az édesapám otthagyott bennünket, amikor én még 
annyira fiatal voltam, hogy nem is ismertem igazából. Akkor ő
elment egy másik nővel. Az édesanyámnak négy gyereket kellett 
egyedül felnevelnie úgy, hogy ez nagyon kemény időszak volt. 
Amikor én tinédzser voltam, tizenéves korom közepe felé jártam, 
volt egy álmom. Azt gondoltam magamban, hogy nem akarom az 
életem hátralevő részét ilyen körülmények között leélni. Az volt az 
álmom, hogy a Hattyú tó partján egy csodálatosan szép, hatalmas 
nagy házam legyen, (hogyha lehetséges két emeletes) és az volta a 
kívánságom, hogy egy luxus hajóm legyen, és egy kikötő, amin le-
sétálhatok  hozzá. Az álmomban az is szerepelt, hogy egy hatalmas 
nagy garázsom lesz, amiben egy BMW és egy Mercedes áll. Az is 
az álmaim közé tartozott, hogy bejárom az egész világot. Viszont 
az álmom egészen megváltozott, amikor Jézus Krisztussal találkoz-
tam. 

Amikor fiatal koromban megpróbáltam valóra váltani a gaz-
dagsággal, és a könnyű, kényelmes élettel kapcsolatos álmaimat, 
akkor úgy láttam, hogy annak egyetlen módja az, ha keményen ta-
nulok, jó állásom lesz. És meg is tettem, keményen tanultam és ve-
gyészmérnök lettem. Egy nagy cégnél, egy nagyon magas fizetést
biztosító állást kaptam, de  megfigyeltem, hogy egy bizonyos idő
elteltével ezek a dolgok mind elveszítették a varázserejüket. Azért, 
mert az emberi szív legmélyebb vágyát nem tudja kielégíteni sem a 
gazdagság, sem a hatalom. Amikor Jézus Krisztust megismertem, 
akkor összepakoltunk a feleségemmel, a négy gyerekünkkel, és el-
indultunk azért, hogy még négy évig tanuljak, hogy lelkész legyen 
belőlem. Azok az évfolyamtársaim, akikkel együtt tanultam, an-
nak idején az egyetemen, azok most már az üzleti életben, Auszt-
rália üzleti életében a legmeghatározóbb emberek. Hatalmas cégek 
vezetői, tulajdonosai. De tudjátok, hogy semmiért a világon nincs 
olyan, amiért az elhatározásomat megváltoztatnám. Mióta Krisz-
tust elfogadtam, attól kezdve más az álmom. Természetesen még 
most is vannak álmaim, vágyaim. Az álmom az, hogy láthassam a 
világban, amint egyre több ember elfogadja Jézus Krisztust.
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Isten azt mondja, hogy keressük őt legelőször, és mindent meg-
ad nekünk. 

Mi a ti álmotok? Miről gondolkodtok? Bármi is legyen az em-
ber álma, bizonyos, hogy árat kell fizetnie érte. Hogyha az ember
álmai Istenhez kötődnek, akkor azért is fizetni kell, az sem kérdé-
ses. Hogyha az embernek csak önző vágyai vannak, saját magával 
kapcsolatosak, azért is árat kell fizetni. De lehet, hogy az örök élet
lesz az ár.

Hadd tegyem fel úgy a kérdést, hogy bármi legyen is az álmunk, 
bármi legyen is a vágyatok, hajlandóak vagytok Istennek megen-
gedni, hogy ezt megváltoztassa? Hajlandóak vagytok-e Istenhez 
kötni az álmaitokat? 

Isten azt akarja, hogy nagy dolgokról álmodjunk…és amit az 
ember a szívében eltökél, azt nagy valószínűség szerint meg is 
kapja. 

Ámen.
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Ha megkérdezik egyszer
- mert megkérdezik, hidd el! -
Miért éltél itt a földön?
 - és olyan hamar eljön
a számonkérés napja, -
fejed fénylő napba emelve
mit felesz majd?

Vajon bús szégyened hajt
mentő igét koholni,
hivatkozva holmi
vélt jóságra, erényre?
Avagy szembenézve
a kérdező utókor bíráival,
- kik olykor cinikusak -,
örömel mondhatod-e:
Erőmmel úgy sáfárkodtam, éltem,
hogy Isten műhelyében
mint alkotó mozogtam,
terveztem, alkottam.

Vallom szilárdan állva:
én nem éltem hiába!
- Ha megkérdezik egyszer,
ki voltál? - mondhasd el:
EMBER.

Ha megkérdezik egyszer...

„Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár.” 
(Zsolt 128,1).


