
Uram, eddig csak hallottam rólad, de most saját 
szememmel láttalak! 

Jób 42:5 

Emlékszem, pár évvel ezelőtt, 
buzgó, tapasztalatlan hívőként 
többször is kérleltem Istent, hogy 
adjon nekem csodát, amiről 
beszélhetek. Több nagy szolgáló 
árnyékában szolgáltunk már 
akkor is férjemmel egy 
keresztény lelkigondozói, tanítói 
szolgálatban, az Ellel Misszió-
ban, és vágytam rá, hogy ne csak 
mások bizonyságaiból éljek, 
hanem személyesen tapasztaljam 
meg az Ő erejét. Azóta már 
óvatosabban fogalmazom meg az 
imáimat.  

Egy átlagos gyermekkel elég 
sok minden történik élete első 8 
hónapjában – megszületik, jó 
esetben 3 nap múlva hazamegy, 
elkezd kúszni, mászni, esetleg 
feláll. Megtanul szopizni, majd 
szilárdat enni. Kap 4 kötelező ol-
tást, találkozik néha a védőnővel, 
nagyon ritkán a háziorvossal. 
Legalábbis első gyermekünkkel, 
Johannával így történt ez – 
átlagosan, esménytelenül, ahogy 
az lenni szokott.  

Második lányunk, Eszter 
ennél egyedibb módon kezdte 
meg földi pályafutását. A 
terhesség során az én anyai 
szívem azon aggódott, hogy a 3 
éves Johanna vajon hogyan fogja 
viselni, míg a jól megszokott 
anya-gyermek szimbiózisból 
kiszakadva, 3 napra távol leszünk 
egymástól – ő otthon apával, én 
meg a kórházban az új kistesóval. 
Akkor még nem tudtam, hogy a 3 
napból végül 8 hónap távollét 
lesz, és kissebb-nagyobb „lelki 

karcolásokkal”, de megússzuk a 
dolgot. Ez is egy volt a sok-sok 
lecke közül amit megtanultunk – 
az emberi lény jóval erősebb 
mint gondolná, Isten megtartó 
ereje pedig végtelen!  

Mivel eme írás egy orvosi 
magazinba készül, gondoltam 
stílszerűen egy ’rövid’ 
anamnézis formájában foglalom 
össze a 8 hónap eseményeit:  

Eszter kóros magzati flow 
miatt meconiumos vízből csá-
szármetszéssel született 38. 
hétre, 4715 gr-mal. Apgar 6/8/9. 
RDS, sepsis, szívelégtelenség, 
kardiomiopátia, megnagyob-
bodott máj és szív, NEC - 
bélgyulladás, vékonybél-
perforáció 5 helyen, vastagbél 
összecsavarodás. Vesemedence-
gyulladásra antibiotikum ke-
zelés. 2 hónapos korában 
bélelzáródás, műtétkor derül ki, 
hogy 5 helyen perforált, 
bélresectio, jejunostoma, 
ileostoma, majd 2 hónappal 
később stoma zárás. Ezalatt 

táplálását nem sikerül felépíteni, 
így élete 13. hónapjáig teljes 
parenterális tápláláson van, ebből 
az első hat hónap kórházban, a 
többi 5 hónap pedig otthon. 
Elektrolitzavarok. Anaemia 
miatt 5-ször transzfundálták. 
Centrálvénák miatt 7 sepsis, és 
rengeteg vénás antibiotikum-
kúra. 5 hónaposan centrálkanül 
miatt trombózis, jobb szívfél-
elégtelenség, 
keringésösszeomlás, 2-szer 
resuscitatio, az újraélesztés során 
használt intraosszeális tű miatt 
osteomyelitis. Számtalan vér-
vétel és izombiopszia az összes 
ismert és nem ismert ritka 
betegség, anyagcserezavar, 
genetikai és mitokondriális be-
tegség gyanúja miatt, amiből 
végül nem igazolódott egy sem 
(Hála Istennek!). A tartós paren-
terális táplálásra folyamatos 
szükség volt, mert annak 
ellenére, hogy bőven elég 
bélszakasz megmaradt, a 
felszívódás nem volt megfelelő, 
és drasztikus fogyásnak indult, 
ha leállt az infúzió. A nyolcadik 
hónapot 3 féle tartós kanül kipró-
bálásával töltöttük: az első 
Hickman kanült 1 hét után 
fertőzés miatt kellett kivenni, 
aztán egy portot kapott, aminél a 
véna 3 nap után bealvadt, végül 
egy ismételt Hickman tűnt si-
keresnek, és ezzel végre 
hazamehettünk. Otthon még 5 
hónapig kapta Eszti az infúziót 
éjszakánként, végül 2016. január 
1-én éjszaka a kanül utolsó 8 



centije „anyaghiba” miatt le-
szakadt és ’elúszott’ a májba, 
amit végül a GOKI-ban 
szívkatéterrel a femorálison 
keresztül eltávolítottak. Ekkor az 
orvosokkal egyeztetve szigorú 
súlykontroll mellett hazamehet-
tünk életünkben először kanül 
nélkül, szabadon! Illetve egy 4 
hónapos fraxiparine kúrának 
köszönhetően a két bealvadt 
nyaki artéria szakasz is kitisztult. 
Eszti azóta hízik, tünet és 
panaszmentes, huncut, vidám, 
életerős, zsivány, érzékeny 
kislányként éli napjait, bepótolva 
mindazt amiből kimaradt. 

Gondolom sejthető, hogy 
Eszti születése alaposan 
felborította az életünket. Az 
ember ’hívő várandósként’ 
átimádkozik mindent, ami csak 
eszébe jut, „rááll hittel” arra, 
hogy minden normális és 
természetes módon fog menni. 
Aztán semmi nem úgy megy – 
sőt a lehető legrosszabbul sül el 
minden. Azokban az első 
napokban hányszor hallottam, 
hogy ’Anya, bármelyik 
pillanatban elveszíthetjük!’ Egy 
ilyen élmény olyan mintha az 
embert váratlanul orrba vágnák, 
elszédül, elesik, forog vele a 
világ és zsibbad a feje mielőtt 
felfogná, hogy mi történt. „Hogy 
történhet ez? Pont velünk? Ez 
csak egy rossz álom!” Amikor 28 
órásan először megpillantottam 
Esztit, élet és halál között az 
inkubátorban, csak arra tudtam 
gondolni, hogy ezt biztosan én 
tettem vele! Kellett egy pár nap 
mire az ember egy ilyen sokkból 
felocsúdva felfogja hogy mi 
történik, felfogja, hogy ’Jaaa! 
Értem már! Szóval ez az a 
helyzet, ahol harcolni kell, ahol a 
szellemi szabályok és 
törvényszerűségek életbelépnek, 

ahol alkalmazni kell mindazt 
amit eddig csak olvastam, vagy 
tanításban hallottam, ahol gyako-
rolni kell a hitet, amiről eddig 
csak másoknak beszéltem, ahol 
vissza kell verni az ördög 
kárhoztató gondolatait, amire 
eddig csak másokat bátorítottam. 
Most kell megmutatni, hogy nem 
csak a szánk nagy, de megélni is 
tudjuk azt, amiről előtte esetleg 
csak tanítottunk!”  

Az elejétől fogva éreztük 
férjemmel, hogy ez egy 
„kiképzés”, ahol a hitünk és az 
Istenbe vetett bizalmunk 
mérettetik meg. Rengeteget 
tanultunk a szellemi harcról, a 
szellemi fegyverzetről, a gonosz 
taktikáiról, de legfőképpen Isten 
személyéről. Ő vágyik arra, hogy 
bemutatkozzon nekünk, megmu-
tassa az Ő hűséges jellemét 
nekünk, ezért gyakran ad egy 
szükséghelyzetet, melyben két-
ségbeesetten szükséged van Rá, 
és Ő jön, és bemutatkozik, mint 
Megváltó, Gyógyító, Szabadító 
vagy éppen Vigasztaló. Ahogy 
Jób is elmondja a megpró-
báltatások után, addig csak 
hallottunk Róla, de a 8 hónap 
során saját szemmel láttuk Őt, 
szemtől szembe találkoztunk 
Vele. Azt biztosan tudom, hogy a 
betegség nem Istentől van, ha-
nem van egy ellenségünk, aki 
azért jött hogy lopjon, csaljon és 
pusztítson, és fontos kiismerni a 
taktikáit, hogy minél hatéko-
nyabban tudjunk harcolni ellene. 
De az is biztos, hogy Istennek a 
mennybe jutásunk fontosabb, 
mint a földi kényelmünk, így Ő 
elsősorban a mi megszen-
telődésünkben érdekelt. A 
szenvedés pedig olyan mint a 
tisztítótűz – kiderül mi van ben-
nünk, felszínre jönnek a tisztá-
talanságok, és megtisztulunk.  

Egy ilyen helyzetben az is 
kiderül, hogy a hitem milyen 
alapon áll – homok vagy szikla? 
Életem során számtalanszor 
hallottam, hogy Isten jó, de ez 
alkalommal átéltem, hogy a 
legmélyebb pontokon 
megkérdőjeleződött bennem ez 
az igazság. Emlékszem egy 
momentumra: a 6 hetes Esztitől 
már sokadszorra próbáltak vért 
venni, nem sok sikerrel. Aznap 
több mint egy órán át szurkálták, 
több nővér próbálta a feje 
búbjától a lábujja hegyéig 
mindenhol, és egyszerűen nem 
találtak vénát. Az egy óra során 
végig könyörögtem Istennek, 
hogy sikerüljön már, de nem 
történt semmi. Mindeközben 
Eszti fölé görnyedve suttogtam 
neki bátorító szavakat, hogy ne 
adja fel, itt vagyok vele, nem 
tudom miért történik ez, de 
ígérem, vége lesz mindjárt, és 
akkor megszeretgetem, és 
megvigasztalom. Az óra 
elteltével, neki már kezdett 
elmenni a hangja az ordítástól, és 
eljött egy pont amikor teljesen 
kiborultam csendben, 
magamban. Perelni kezdtem Is-
tennel olyan kérdéseket vágva 
hozzá, mint „Te gyönyörködsz 
ebben? Tényleg szeretsz minket, 
vagy élvezed a szenvedésünket? 
Ez lenne a Jó Isten? És akkor 
hirtelen megláttam magunkat 
kívülről, és azt is, hogy Jézus 
ugyanúgy fölém hajol, mint 
ahogy én a kisbabám fölé, és 
sírva bátorít, hogy „Együtt 
végigcsináljuk, végigviszlek 
rajta! Itt vagyok, nem hagytalak 
el! Nem gyönyörködöm a 
szenvedésedben, hanem veled 
együtt sírok!”. Ez a mély 
megtapasztalás teljesen bebeto-
nozta a tudatomba, hogy Isten jó, 
és nem gyönyörködik a 



szenvedéseinkben. Tudom, hogy 
a betegség nem tőle van, de a 
próbákat azért engedi meg az 
életünkben, mert szeretné, hogy 
növekedjünk és mert vannak 
dolgok amiket csak szenvedések 
árán tudunk megérteni, megta-
pasztalni. A próbák során a laza 
homokos alapból valódi szikla 
alap képződik.  

Fantasztikus volt megtapasz-
talni azt is ahogy Isten vezetett a 
közbejáró imádságban minket is 
és másokat is. Emlékszem 7 
hetes volt Eszti, és volt több 
panasza is, aminek nem találták a 
gyökerét: hasmenés, súlycsök-
kenés, vér és fehérje vesztés, 
emelkedett CRP. Rengeteg be-
tegség gyanúja fölmerült, akkor 
éppen a Cisztás Fibrózist gyaní-
tották, és már harmadszor 
végezték el rajta a verejtékes 
vizsgálatot, mert azt gondolták, 
hogy az első két negatív teszt 
biztos téves. Már teljesen 
kiborultunk a rengeteg spekulá-
ciótól és kimerülve rogytunk 
térdre a nappalinkban férjemmel 
és könyörögtünk Istennek, hogy 
mutassa meg hogy mi Eszti 
valódi baja. Akár nekünk, akár az 
orvosoknak, de mutassa meg! 
Ahogy imádkoztunk, láttunk egy 
képet: egy vázát láttunk, olyan 
’antik görög váza’ stílusút, de az 
alján lyukak voltak. Azt éreztük, 
hogy ez a váza Esztit jelképezi, 
és ahogy Isten önti bele a vázába 
az életet, a váza alján levő 
lyukakon ez az Élet vize elszi-
várog. Nem értettük a képet, de 
úgy tudtunk imádkozni tovább, 
hogy Isten mutassa meg az 
orvosoknak hogy mik ezek a 
lyukak. Emlékszem másnap a 
radiológus orvosnak még meg is 
említettem ezt a képet, amolyan 
virágnyelven, hogy esetleg ő mit 
szól ehhez, de csak a fejét rázta, 

ugyanis az ultrahang szerint nem 
volt semmi baj. 3 nappal később 
egy hirtelen bélelzáródás miatt 
Esztit azonnal műtőbe vitték, és 
ott derült ki, hogy a kezdeti 
bélgyulladásnál 5 helyen 
perforált a bele, és ezek 
hegesedve gyógyultak be. Ahogy 
utólag kiderült, ezek a „lyukak” 
okozták az összes tünetet. Isten 
fantasztikusan vezetése volt ez, 
hogy nekünk, laikusoknak, mu-
tatta meg a diagnózist! Utólag az 
is kiderült, hogy nem csak mi 
kaptuk ezt a képet, és láthattuk 
hogy Isten a Szent Szellemen 
keresztül összehangoltan irányí-
tott más közbenjárókat is.  

Azt is fontosnak éreztük, hogy 
végig bátor bizonyság legyünk a 
kórházban. Ez lehet hogy 
viccesnek tűnik, de az a gondolat 
volt bennem gyakran, hogy ha 
már a sátán gyötörni próbált 
minket, akkor úgy járjak keljek 
abban a kórházban, hogy az 
ördög megbánja, hogy velünk 
packázott! Amikor Esztinek 
kétszer leállt a szíve, egy cetlire 
ráírtam ezt az igét, és 
kiragasztottam az intenzíves 
vaságyának a fej részéhez: „Nem 
halok meg, hanem élek, és 
hirdetem az Úrnak 
cselekedeteit.” (Zsoltár 118:17) 
Ezt az orvosok és a nővérek is 
azonnal látták ha odaléptek 
hozzá, és bátran vallottam meg a 

hitem a nővérkének, aki 
megkérdezte, hogy „Maguknak 
meg mi bajuk? Hogyhogy 
nincsenek úgy kétségbe esve, 
mint más hasonló állapotú 
gyerekek szülei?”.  

Eszti jelenleg 2 és fél éves, jár, 
szalad, mindenre felmászik, 
mozgásfejlődésében enyhe 
elmaradás van, amit tornával 
igyekszünk korrigálni. A vérképe 
szinte tökéletes, és a kont-
rollokon is mindig minden 
rendben van. A kardiológia 
kontrollon azt mondták, hogy a 
szíve olyan, mintha sosem lett 
volna baj vele. Hihetetlenül 
vidám, nyugodt baba, a trauma – 
hála Istennek – nem hagyott sem-
mi nyomot. Beleinek teljes 
adaptációja akár évekig is 
eltarthat, de ez nem okoz nagy 
fennakadásokat a hétköznapi 
életben. Továbbra is ra-
gaszkodunk ahhoz, hogy Isten 
nem végez félmunkát, ő a teljes 
helyreállítás Istene!  
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