
Balogh Ádámnak hívnak, 1969-ben születtem. Négy kislányom van, feleségemmel 1999-ben 

házasodtunk össze. A végzetségem szerint mérnök, de jelen pillanatban nem a szakmámban 

dolgozom, hanem missziós szolgálatot végzek. 

Nem hívő családban születtem, sem édesapám, sem édesanyám nem volt hívő ember. Van egy 

húgom, sem ő sem én nem lettünk megkeresztelve. Ennek ellenére szép, rendezett 

körülmények között nőttünk fel. Azonban az, hogy Isten esetleg létezik, nem volt jelen a 

családunkban. Egyértelmű volt, hogy Ő nincs, a tanáraim is ezt tanították. Mi gyerekek pedig 

elhittük azt, amit mondtak nekünk és nem is kutattunk ebben az irányban. Ellenben ott volt 

bennünk egy elképesztő hiány, a szomjúság valami több után. Elég tehetséges kisfiú voltam, 

gyorsan jó eredményeket értem el mindenféle sportok terén. Küzdöttem, kerestem. De már 

korán elkezdtem érezni azt, hogy ahol én tapogatózom, az kevés. Egy megnyert verseny 

végén azon gondolkodtam, hogy csak ennyi az egész? Pedig azt hittem, ha ez sikerül, akkor 

„valami több lesz”.  

A barátaimmal egyre veszélyesebb dolgokat akartunk kipróbálni, mert éreztük, hogy az 

adrenalin pezsgés jó. Elkezdtünk sziklát mászni. Egyre nagyobb kihívások elé állítottuk 

egymást. Egyszer télen kimentem egy viszonylag nehéz falra egyedül. Elindultam a sziklán 

fölfelé kötél nélkül. Nem volt ott senki csak én. A falnak kb. háromnegyedénél megakadtam 

és éreztem, hogy innen nincs tovább. Ott kifeszülve döbbentem rá, hogy innen kifelé két út 

van: vagy a tolószék, vagy a koporsó. Akkor kicsit rám nehezedett, belém nyílalt a világ. Nem 

tudom, hogyan - talán így visszatekintve Isten segítségével - de mégis ki tudtam lendülni 

abból a nagyon cinkes pozícióból, fölmásztam a sziklának a tetejére, leültem és néztem a tájat. 

Az első gondolatom ez volt: „Na, ezt ki fogja utánam csinálni? Valószínűleg senki…”. De 

rögtön jött a másik gondolat is, ott ülve az én kis világomnak a tetején „És akkor mi van? 

Minek ez? Mire jó ez?”. Hazamentem és a következő tizenöt évben nem nyúltam sziklához.  

Mindenáron pilóta akartam lenni és 15 évesen el is indultam ezen az úton. Reggel négykor 

keltem hétvégenként azért, hogy hatra már kint legyek a reptéren és induljanak a repülések. 

Ebben is szépen haladtam előre. De amikor tényleg ott repültem fent, egyedül, szinte 

gyerekként, alattam a széles világ, gyönyörű szép minden, örvendezett a szívem, de mégis az 

a szomjúság, ami bennem élt valahol, bennem maradt.  

Nagyon szerettem az irodalmat és a filozófiát. Abban reménykedtem, hátha a nálam jóval 

okosabb és érzékenyebb emberek már megtalálták, amit keresek. De ott is csak csalódás várt, 

mert a mély gondolatoknak és gyönyörű irodalmi műveknek, a költeményeknek és zenének a 

végső kifutása ez volt: „oké, de én itt vagyok még mindig üresen, és egyedül”. Ott feszült 

bennem az a fájdalom, hogy nincs az emberi életnek értelme. Később, már hívőként, egy 

prédikációban hallottam, hogy amiért meghalni nem érdemes, azért élni sem érdemes. Én 

abban az időben ezt nem tudtam ilyen jól megfogalmazni, de éreztem. Azok alatt az évek 

alatt, amikor kerestem a „többet”, soha nem tudtam kiegyezni azzal a gondolattal, hogy az 

ember élete csak annyi, hogy elvégez néhány iskolát, aztán elmegy dolgozni, megházasodik, 

gyermekei lesznek, majd megöregszik és meghal. Az nem lehet, hogy ennyi az egész. Az 

embert nem lehet egy ilyen történetbe zárni. Sokkal értékesebb ennél. Valahol éreztem, hogy 

van több, de nem tudtam mi az. Isten annyira távol volt, hogy mint lehetőséget sem vettem 

számba.  

Hogyan került mégis a képbe Ő? Amikor megértettem, hogy minden értelmetlen szélkergetés 

a nap alatt, elhatároztam, hogy legalább körülnézek a földön. Beiratkoztam egy diákcsere 

programra és elmentem Egyesült Államokba. Munkát vállaltam, csiszoltam az angol nyelvet. 

Valójában nem terveztem, hogy visszajövök. Az volt a szándékom, hogy keresek egy kis 

pénzt, és utazom. Kíváncsi voltam Dél-Amerikára, Mexikóra. A Krisztus szobrot Rióban 



mindenképpen meg akartam nézni. Úgy számítottam, hogy Rio után Afrikán meg Ázsián 

keresztül visszajövök Európába. Persze mindezt a szüleimmel nem osztottam meg (biztos 

megakadályoztak volna, jogosan). Ez volt a nagy terv. Mindazáltal, emlékszem New York 

felé a repülőn azon gondolkoztam, hogy „és ennek mi értelme van?”. De mivel nem láttam 

jobbat, elindultam. Az Egyesült Államokban első munkahelyem egy fagylaltárus cégnél volt, 

akik diákokat is foglalkoztattak. Zenélő kisteherautóból árultuk a fagyit Baltimore térségében 

a keleti parton. Itt történt a változás bennem.  Mentem az kocsimmal a területem felé, ahol a 

fagylaltot árultam. Megálltam egy közlekedési lámpánál, de az előttem lévő autó nem 

mozdult, amikor a lámpa zöldre váltott. Elkezdtem nyugtalankodni. Miért nem megy már? 

Nekem az idő pénz, stb. Végül kiszálltam és megkérdeztem, hogy „mi történik?”. Egy 

idősebb férfi ült az autóban és azt mondta, hogy nagyon sajnálja, de nehézségei vannak, nem 

tudja vezetni ezt az autót, mert rendes sebességváltó van benne (az USA-ban majdnem 

minden autót automata sebességváltóval szerelnek). Hát félreálltam, segítettem neki, elvittem 

őt egy boltba, majd vissza a házához. Kiderült, hogy az autó egy vízvezeték szerelőé, aki a 

házán dolgozik, és ő és küldte el valami anyagot venni. Ez a vízvezeték szerelő - aki utána 

visszavitt engem az én kocsimhoz - volt az első keresztény ember, aki számomra érthető 

módon megnyilvánult.  

Persze, ahogy visszapörgetem az életemet volt még néhány keresztény akikkel találkoztam.  

A dédnagymamám például (aki haláláig velünk lakott) nagyon szerette az Urat és sokat 

imádkozott értünk. A testvérem és én persze mindig csak kinevettük. Tudományos 

keresztkérdéseket tettünk fel neki és egyszerű asszony lévén könnyű volt sarokba szorítani és 

lenyomni. Volt még egy-két ilyen ember, akik által kaptam érintést Istentől, de látszólag 

teljesen hatástalanok voltak az életemre és csak a megtérésem után reflektálva emlékszem 

vissza rájuk. Nyilván visszanézve az én életem és szolgálatom nagy részben dédnagymamám 

hűséges imáinak köszönhető…   

De igazán ez a vízvezeték szerelő volt az a hiteles keresztény ember, aki által Isten 

megváltoztatta az életemet. Egyébként később elmondta, hogy hónapokig imádkozott az 

Úrhoz, hogy küldjön hozzá valakit, akivel megoszthatja az evangéliumot és megérezte, hogy 

én vagyok ezekre az imákra a válasz. Amikor beültem az autójába, hogy visszavigyen a 

teherkocsimhoz, nem számítottam semmire. De rögtön éreztem, hogy van benne valami több, 

ami bennem nincs. Pedig egy szót sem szólt Jézusról, csak egyszerűen hozzám fordult, 

érdekelte az, hogy ki vagyok, hogy mi van bennem. A rövid autóút alatt összebarátkoztunk, 

telefonszámot cseréltünk és néhány nap múlva meghívott engem meg egy másik srácot, akivel 

együtt béreltünk lakást vacsorára. Vacsora közben egyszer csak fölnézett és azt mondta: 

„Lenne e kedvetek beszélgetni Istenről, a Szentírásról, és Jézusról?”. Mivel azelőtt egyetlen 

szó sem esett erről, meglepve néztem rá és mondtam neki: „Hát, hogyha ilyenekről akarsz 

beszélni, nagyon egyoldalú lesz a beszélgetés, mert én ezekről semmit nem tudok. De ha 

akarod, akkor beszélgessünk róla”. Nagyon érdekes élményben volt részem. Elővett egy 

Bibliát. Én azelőtt soha nem olvastam a Szentírást, ezért egy mesegyűjteménynek tekintettem 

és semmiképpen nem hiteles irománynak. Ő elővette a Szentírást és elkezdte olvasni az 

elején: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet…”. Ahogy beszélt az volt az érdekes, 

hogy a bennem feszülő kérdésekre anélkül, hogy feltettem volna őket, folyamatosan adta meg 

a válaszokat. Honnan jövünk? Kik vagyunk? Mi az, hogy ember? Ki vagyok én? Mintha a 

világon legtermészetesebb dolog lenne, elmondta, hogy Isten az, Aki engem kitalált, Aki 

engem akart, Aki engem megalkotott, Aki engem szeret. Amikor ezeket meghallottam, 

éreztem, hogy valami áttöri a szívemet.   

Elmondta azt is, hogy azért nem ismerjük az Istent, aki minket teremtett, mert közte és az 

emberiség között van egy fal, amit az ember emelt. Ezt a falat a Biblia bűnnek nevezi, amit az 



emberiség erről az oldalról nem tud áttörni. Ilyen módon az ember a maga erejéből nem tud 

átmenni Istenhez, hogy megismerje Őt. Ez számomra nyilvánvaló volt. Mondtam is neki, 

hogy „azt az Istent, akiről te beszélsz, én nem ismerem. Semmilyen Istennel nem 

találkoztam.”. Tovább beszélt arról, hogy ezt a falat Jézus volt, aki áttörte kb. 2000 éve 

azáltal, hogy meghalt a kereszten, és feltámadt a halálból. Ezen a falon van egy rés: aki át 

akar menni Isten oldalára, az át tud menni Jézus Krisztuson keresztül…  

A vacsora belenyúlt az éjszakába, sőt hajnalig tartott. Nem voltak ellenvetéseim, Isten már 

előkészítette a szívemet. Csak olyanokat kérdezgettem, hogy „mondj már kicsit többet erről a 

Jézusról” és „ezt hogyan kell érteni, és akkor az, hogy van?”. Nagyon-nagyon érdekes 

beszélgetés volt. Már hajnalodott, amikor ezt mondta: „Ha akarod, akkor mindaz, amit én itt 

elmondtam neked, a tiéd lehet”.  Szó esett az örök életről, a bűnök bocsánatáról, a Lélek 

ajándékáról és sok-sok mindenről, amit Isten tartogat a mi számunkra. Azt mondtam neki: 

„Hogyan?”. Így válaszolt: „szólítsd meg Istent, imádkozzál”,  „én nem tudok imádkozni, soha 

nem imádkoztam, hogyan kell imádkozni?” – mondtam - , „tudni fogod, csak mondd el azt, 

ami a szívedben van” és betessékelt egy üres szobába. Soha nem voltam azelőtt templomban, 

egyetlen egyszer sem imádkoztam, soha. Nem is számoltam azzal a lehetőséggel, hogy 

létezhet Isten. Így mentem oda arra a vacsorára. Már hajnalodott, emlékszem jött fel a nap, ott 

álltam abban az üres szobában és akkor nagyon őszintén megszólítottam az Urat: „Isten, ha Te 

tényleg vagy, és igaz, amit ez az ember mond, és nem a levegőbe vagy a falnak beszélek, 

hanem hallod, amit mondok, én akarok veled találkozni.”. Nem mondtam áment. Nem is 

tudtam, hogy kell. Nem éreztem semmi katarzist, nem hallottam hangot a Mennyből, semmi 

különös nem történt. Kiléptem a szobából és mondtam a srácnak, hogy megszólítottam Istent. 

Az meg elkezdett táncolni. Körbetáncolt megölelt, nagyon-nagyon örült. Én nem is tudtam, 

hogy ő minek örül. Mondtam is neki, hogy „ez ilyen nagy dolog, hogy én mondtam valamit?”. 

Ő viszont látta rajtam, hogy őszinte vagyok és tudta, Isten nem megy el az olyan ember 

mellett, aki őszintén Hozzá fordul.  

Ahogy teltek a napok úgy érzékeltem a változást magamban. Néhány nappal e jelentős 

vacsora után egy másik munkahelyet választottam. Lementem az délre egy Myrtle Beach 

nevű tengerparti városba. Ott éjszaka dolgoztam egy vidámparkban, nappal pedig kijártam a 

strandra. Mielőtt elindultam Baltimore-ból kaptam tőle egy Bibliát, így délelőttönként az volt 

a programom, hogy lefeküdtem a tengerparton, és olvastam a Szentírást. Olyan élmény volt 

ez, mint egy folyamatos döbbenet, mint amikor valakinek folyamatosan leesik az álla. Mondta 

a srác, hogy kezdjem a Máté evangéliumánál, és olvassam folyamatosan. Olyan dolgok 

vannak oda leírva, ami egészen elképesztő.  

Megváltoztattam a világjáró terveimet. Rádöbbentem arra, hogy miről szól az ember élete, 

hogy miben áll a keresztény hit, és rájöttem, hogy küldetésem van. Kicsit naivan azt hittem, 

hogy mindenki úgy fogja fogadni majd ezt a hírt, ezt a jó hírt, mint én. Volt némi 

meglepetésben részem, amikor megpróbáltam megosztani mindezt itthon a családommal és 

barátaimmal. Elhatároztam ugyanis, hogy hazajövök, de már céllal, küldetéssel jövök haza. 

Azért jövök haza, hogy elmondjam a többieknek azt, hogy miről szól az ember élete, hogy 

van Isten, és Jézus által meg lehet ismerni Istent. Nem csak olyan módon adott értelmet Isten 

az értelmemnek, hogy el tudom helyezni magam és van örök perspektívám, hanem olyan 

módon is, hogy küldetés van az életemben. Isten azt akarja, hogy üzenetét minden emberrel 

megosszam. Olyan emberekkel, akik erről vagy nem hallottak, vagy csak részben, vagy úgy 

hallottak róla, hogy abból képtelenek a lényeget megérteni. Hozzám egy egyszerű vízvezeték 

szerelő szólt, nem egy művelt, tanult ember. Ez Istennek a bölcsessége! Bonyolult 

szövevényes szívembe az ő egyszerűsége által hatolt be Isten szava. Úgy gondolom, nagy 

szükség van az egyszerű hívők tiszta szavára világunkban.  



Nagyon-nagyon sok minden történt a megtérésem óta eltelt évtizedekben. Minden nap 

Istennel kelek, Istennel fekszem. Óriási változás állt be az életemben. Amikor visszatértem 

Magyarországra, úgy jöttem vissza, mint egy kicserélt ember. Úgymond, néhány hetes hívő 

voltam csak, és amikor elkezdtem megosztani ezeket a dolgokat barátaimmal, megpróbáltak 

lenyomni filozófiával, sörrel, szexszel, pénzzel vagy más dolgokkal. Nagyon érdekes volt, 

hogy elképesztő erősen tudtam állni a lábamon, pedig a papírforma szerint régen el kellett 

volna hajolnom Istentől. De az Ő kegyelme hatékonyan működött. Sokan megtértek, sokan 

elfordultak tőlem és bolondnak néztek. Én meg tudtam, hogy Isten mindenki szívében egyéni 

módon munkálkodik.  

Elkezdtem napi szinten olvasni a Szentírást és hosszan imádkozni. Úgy kezdődött minden 

napom, hogy korán felkeltem és minimum 1 órát, de volt, amikor több órát is Isten 

jelenlétében töltöttem, imádkoztam Hozzá, barátkoztunk. Feltettem Neki a millió plusz egy 

kérdésemet, feltártam előtte kételyeimet és egy nagyon őszinte és mély közösséget tudtam 

Vele kiépíteni. Ezért szeretném megosztani egy fontos felfedezésemet Istennel kapcsolatban, 

amely ebből az időszakból való. Ahogy kezdtem Istent megismerni, eljutottam odáig, hogy 

Isten Atyaisten, tehát valami köze van Istennek az apasághoz. Egy napon elhatároztam, hogy 

esti imámban úgy fogom szólítani Istent, hogy Apu. Lesz, ami lesz. Lehet, hogy agyoncsap 

egy villámmal, vagy ez így mégsem méltó, vagy megharagszik rám.  De gondoltam, egy 

életem egy halálom, ezt meg fogom csinálni. Emlékszem arra az estére. Letérdeltem, 

becsuktam a szemem és kimondtam neki, hogy Apu, így, egyszerűen. Nem tudom helyesen 

leírni, ami ezután történt. Olyan volt, mintha átölelt volna az Isten, mintha az Úr egy óriási 

örömkitöréssel reagált volna arra, hogy én végre úgy szólítom, ahogy méltó. Megszólítom Őt 

úgy, ahogy Ő van, aki Ő nekem. Nagyon nagy bátorság kellett hozzá, megmondom őszintén, 

mert Isten hatalmas, Isten a világegyetem Istene, teremtő Isten. Olyan volt ez a tapasztalat, 

mint amikor valami szívből szívbe megy. Az én szívemből az Isten szívébe ment valami 

üzenet, és azt éreztem, hogy ennek nagyon-nagyon örült. Amikor egy édesapa szeretettel 

átöleli a fiát, az egy teljesen új dimenzióhoz ér, egy teljesen más valóság érinti meg. Úgy 

gondolom, hogy Mennyei Atyánknak apasága az Ő lényének a legmélyebb valósága. Ez az, 

amit Jézus nagyon erősen akar megmutatni az Ő életével, az Ő imáival. Ez jelenik meg Jézus 

egyik legismertebb, legfontosabb példabeszédében a tékozló fiú esetében. Azt mondanám, 

hogy van pálya előttünk Isten apai oldalának a felfedezésében. Amikor ez helyreáll a mi 

életünkben és egy valódi módon tudunk Hozzá kapcsolódni, mint apukánkhoz, sok minden 

más is helyreáll, és sok erős gyógyulás történik.  

Ő tökéletes.  

Tökéletes apa.               

Tökéletes szeretet.  


