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Elõszó

MEGNYITOTTAM EGY ÜZENETET 2011 DECEMBERÉBEN 
 a Facebook oldalamon. Az üzenetet egy számomra ismeretlen 

hölgy írta. Így szólt: „Laura, a nevem Crystal, és úgy éreztem, muszáj 
írnom Önnek, miután láttam Önt a Dr. Phil Show-ban.” Akkori-
ban reklámoztam az An Invisible Th read (A láthatatlan szál) című 
új könyvemet, amelyben elmesélem Maurice Mazyckkal való barát-
ságom történetét. Maurice tizenegy éves hajléktalan koldusgyerek 
volt, amikor 1986-ban találkoztam vele, és a mai napig jó barátom. 
Rengeteg e-mailt kaptam akkoriban olyan emberektől, akiket nagyon 
meghatott a könyvem, Crystal üzenete azonban mégis más volt. „Én 
is kaptam egy második esélyt 2009. december 10-én. Azon a napon, 
amikor meghaltam” – írta.

Ilyen mondatot nem túl gyakran olvas az ember, így érdeklődés-
sel olvastam tovább a levelet. Megtudtam belőle, hogy Crystal McVea 
tanár és négygyermekes anya Oklahoma délnyugati részén. 2009-ben 
erős hasi fájdalmakkal kórházba került, majd ott hirtelen leállt a lég-
zése. Azokban a végzetes percekben, amikor a halál beálltával az orvo-
soknak végül sikerült őt újraéleszteniük, Crystal a mennyországban tett 
látogatást, és Isten színe elé járult. Ez már önmagában is kíváncsivá tett, 
mert mindig szívesen hallgattam bármit a mennyországról és arról, mi-
lyen lehet szemtől szemben állni a Teremtővel. De más okból is érdekelt 
a dolog. Crystal története arra emlékeztetett, ami anyámmal történt.

Amikor huszonöt éves voltam, anyám, Marie küzdelme a méh-
nyak rákkal a vége felé közelített. Jó néhány éven keresztül sikeresen 
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8  Crystal McVea

küzdött ellene, de egyszer csak eljutott arra a pontra, amikor már nem 
volt ereje harcolni többé. Anyánk elvesztése olyasmi volt számunkra, 
amire soha egyikünk sem tudott igazán felkészülni, de még csak fel 
sem foghattuk. 

Pontosan azon a napon, amikor betöltöttem a huszonötödik élet-
évemet, anyám arra kért, ne hagyjam őt egyedül. Azt mondta, nagyon 
furcsa érzése van, és nagyon fél. Megnyugtattam, hogy egy percre sem 
fogjuk magára hagyni őt, még éjszaka sem. Másnap reggel nem reagált 
semmire, így azonnal hívtuk a mentőket. Mielőtt megérkezett volna 
a mentőautó, anyám hirtelen felült, és vigasztalhatatlan zokogásban 
tört ki. Halálosan rémült volt, tele bánattal, és tisztában volt azzal, 
hogy élete a végét járja. Soha nem láttam még ilyennek, így kétségbe-
esetten próbáltam vigasztalni őt. Még azt is mondtam neki, hogy csak 
egy kis rutinellenőrzésre megy be a kórházba.

„Ígérd meg, hogy hazajövök” – mondta anyám.
Nem tudtam, mi mást válaszolhatnék erre, így megígértem.
Amikor megérkezett a New York-i Sloan-Kettering onkológiai 

központ sürgősségi osztályára, a rákspecialista megvizsgálta, majd azt 
javasolta, hogy hívjunk lelkészt és adassuk fel anyámnak az utolsó 
kenetet. Nővérem, Annette és én együtt mondtuk az imát a pappal, 
miközben az orvos meg a nővér mögöttünk állva várt. Amikor végez-
tünk az imával, az orvos ismét megvizsgálta anyámat. Aztán hozzánk 
fordult és így szólt: „Elment.”

Annette és én sírva öleltük át egymást, és megpróbáltunk vi-
gaszt meríteni abból a tudatból, hogy anyánk most már békében 
van, Isten színe előtt. Ez az erőteljes hit oly sok embernek ad erőt 
legsötétebb óráikban, és nekünk is ez adott erőt ott, a kórházban. 
Persze, mindannyian szeretnénk teljes bizonyossággal tudni, hogy 
szeretteink most már jobb helyen vannak, azonban a bizonyosság-
nak ez az ajándéka soha nem adatik meg számunkra. Legalábbis én 
soha nem tudtam elképzelni, hogy ebben az ajándékban valaha is 
részesülni fogok. 
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A mennyországban ébredtem  9

De néhány perccel azután, hogy az orvos holtnak nyilvánította 
anyámat, a sürgősségi osztály egyik nővére valami egészen elképzel-
hetetlent mondott: „Ó, Istenem, az édesanyjuk él! Beszéljenek hozzá! 
Beszéljenek már hozzá!”

Az ápolónő látta, hogy anyám ismét lélegzik, és kinyitja a sze-
mét. Csak álltunk ott, teljesen elképedve, majd ránéztünk az orvosra, 
aki éppolyan döbbent és összezavarodott volt, mint mi. Anyám az 
utóbbi hetekben már csak nagyon ritkán volt teljesen eszméleténél, 
most azonban olyannak tűnt, mint akinek semmiféle fájdalma nincs, 
és a legteljesebb mértékben, testileg-szellemileg ura volt önmagának. 
S ami a legfeltűnőbb volt: gyengéd, békés mosoly ült az arcán, amit már 
nagyon régóta nem láttunk. Szinte ragyogott, és már egyáltalán nem 
tűnt rémültnek. Majd azzal döbbentett meg minket, hogy határozott, 
tiszta hangon kezdett el beszélni. A következőket mondta:

„Nem tudom elhinni, hogy időt és erőt kaptam ahhoz, hogy el-
mondhassak nektek mindent, amit mindig is el szerettem volna, de 
egyszerűen nem tudtam.”

Az elkövetkező hat óra gyakorlatilag maga volt a csoda. Anyám 
életjelei megmagyarázhatatlanul erősek voltak, ő pedig teljesen nyu-
godtnak és összeszedettnek látszott. Átvitték egy magánkórterembe, 
ahol egyenként beszélt velünk, gyermekeivel és a férjével, Nunzie-val. 
Mindegyikünknek az erő és a remény szeretetteljes üzeneteit adta át. 
„Te mindig is olyan jó lányom voltál – mondta nekem anyám. – Laurie, 
olyan büszke vagyok rád. Nagyon szeretlek.” Mindenki el tudja kép-
zelni, milyen érzés az, ha egy anya közli vele, hogy szereti, miután azt 
gondolták róla, már nincs többé? Az orvosai egyszerűen nem találtak 
magyarázatot arra, ami vele történt – anyánk volt az egyetlen, aki tudta 
az okát. „Láttam a túloldalt – közölte velünk. – Sokkal gyönyörűbb 
és békésebb, mint mi azt valaha is elképzeltük. Szívem legmélyéből 
tudom, hogy odaátról képes leszek vigyázni mindnyájatokra.”

Megkérdeztük az orvost, hogy hazavihetjük-e anyánkat. Hiszen 
ezt ígértem neki, és hihetetlen módon kaptam egy esélyt, hogy be is 
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10  Crystal McVea

tartsam az ígéretemet. Az orvos nem tudta, mi fog történni a követke-
zőkben, de engedélyt adott, hogy kijelentkezzünk a kórházból. Ekkor 
ért minket a következő meglepetés.

„Nem akarok hazamenni – jelentette ki anyánk. – Itt akarok ma-
radni, amíg el nem jön az ideje, hogy hazatérjek új otthonomba.”

Bármennyire szerettük is volna, ha anyánk velünk marad, Istennek 
más tervei voltak vele. Azt azonban mégis megengedte, hogy visszajöj-
jön, és elhozzon nekünk egy gyönyörű üzenetet – olyat, amit életünk 
hátralevő részében mindegyikünk a szívében fog hordozni. 

Ezután nem sokkal anyám hirtelen felült, és azt mondta nekünk, 
hogy Isten visszaszólítja őt. Megkért minket, hogy mindannyian fog-
juk meg egymás kezét, mondjuk el a Miatyánkot, majd hagyjuk ma-
gára. Egy-két perccel később kómába esett. Néhány nappal ezután 
pedig, negyvenhét éves korában, elhunyt. 

Azonnal anyám jutott eszembe, amikor Crystal üzenetét olvas-
tam, és meglepődve tudtam meg, hogy, bár látott a Dr. Phil Show-ban, 
a könyvemet nem olvasta. Nem ismerte anyám történetét. Azért írt 
nekem, mert ahogy a mosógépből kiszedett tiszta ruhákat hajtogat-
ta, félszemmel követve a Dr. Philt, hirtelen az az érzése támadt, hogy 
kapcsolatba kell lépnie velem. Korábban is érzett már ilyen erős kész-
tetést, és pontosan tudta, honnan származnak, mik azok. Isten keze 
volt a dologban, egy számára fontos embert az útjába sodorva. „Én 
tulajdonképpen csak egy anyuka vagyok és tanár – magyarázta –, 
de tudom, hogy Isten az, aki Önhöz elvezetett, hogy elmesélhessem 
a történetét mindannak, amit átéltem. Ehhez szeretném tehát kérni 
a segítségét.”

Válaszoltam Crystalnak, aztán később telefonon is beszéltünk. 
Mindent elmesélt nekem a mennyben töltött látogatásáról, engem 
pedig teljesen lenyűgözött, amit hallottam. Gyönyörű történet volt, 
teljesen más, mint amit vártam volna, és amint végighallgattam őt, 
tudtam, hogy minden lehetséges módon segíteni akarok neki. Meg-
ismertettem őt társszerzőmmel, Alex Tresniowskival, akit éppúgy 
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A mennyországban ébredtem  11

meghatott Crystal története, mint engem. A segítségünkkel kerített 
magának irodalmi ügynököt, majd szerződést kötött a Howard Books 
kiadóval, amely az An Invisible Th readet is publikálta.

Ma is ámulattal tölt el, ahogyan az események annak a könyvnek 
a megjelenéséhez vezettek, amelyet Önök most a kezükben tartanak. 
Nyugdíjba vonult értékesítési igazgató vagyok, így szerencsére voltak 
kapcsolataim, amelyeket felhasználva sikerült megállapodnom egy 
könyvkiadóval. De még ezekkel a kapcsolatokkal a hátam mögött is 
tudtam, hihetetlenül szerencsésnek kell lennem ahhoz, hogy ajánlatot 
kapjak könyvem megjelentetésére. Oly sok embernek van inspiráló 
élettörténete, mégis csak nagyon kevesen kapnak esélyt közülük arra, 
hogy megosszák a világgal. Egyszóval kiváltságosnak mondhatom 
magam, hogy megjelentethettem a könyvemet, és még nagyobb ál-
dásnak érzem, hogy az több mint 20 hétig szerepelt a New York Times 
bestseller-listáján. Mindig tudtam, hogy anyám volt az, aki a menny-
ből elvezetett Maurice-hoz Manhattanben az 56. utca és a Broadway 
sarkára, azon a sorsszerű napon, 1986-ban. És minden bizonnyal az 
ő keze volt abban is, hogy Maurice és én olyan nagy sikereket értünk 
el azt követően. De ezzel együtt ehhez egy jó adag szerencse is kellett, 
nem vitás.

Crystalnak azonban nem voltak olyan kapcsolatai, amelyeket 
megmozgathatott volna. Egy lelket sem ismert médiakörökben, és 
kezdetben még hozzám képest is kevesebb esélye kínálkozott arra, 
hogy kiadhassa a könyvét. A néhány perces halálát követő hónapokban 
rengeteget imádkozott azzal a furcsa helyzettel kapcsolatban, amely-
ben találta magát – míg odafönn a mennyben, Isten utasította őt, hogy 
ossza meg történetét a világgal, úgy tűnt, semmi fogódzót nem adott 
neki, hogyan is fogjon hozzá. Crystal tanár volt, nem író, és nem ve-
zetett számára nyílegyenes út a média világába. Hosszú hónapokig 
tűnődött azon, vajon mikor fog végre Isten küldeni neki valakit, aki 
segíthetne abban, hogy elmondhassa a történetét. Két teljes évig nem 
történt semmi.
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12  Crystal McVea

Egészen addig, amíg egy délután meg nem látott engem és Mau-
rice-t a tévében. Csak felületesen fi gyelt a műsorra, közben lepe-
dőket és törülközőket hajtogatott, de hirtelen mégis érzett valami 
ösztökélésfélét, ahogy ő mondja, és rögtön tudta, hogy mindenkép-
pen kapcsolatba kell lépnie velem. Az ötlet teljesen abszurdnak tűnt 
számára – mert ugyan mi az esélye annak, hogy egy teljesen idegen 
ember akár elhiggye az ő hihetetlen történetét, nemhogy még segít-
sen is neki elmesélni. Napokig imádkozott, és igyekezett összeszedni 
a bátorságát, hogy írjon nekem. Végül azonban félresöpörte félelmeit, 
és követve Isten parancsát, kapcsolatba lépett velem. Figyelmen kívül 
is hagyhattam volna üzenetét, vagy küldhettem volna rá egy felületes 
választ, de mégsem ez történt. Társszerzőm, Alex dolgozhatott volna 
éppen akkor egy másik feladaton is, vagy teljesen hidegen is hagyhatta 
volna a téma, de nem így volt. És a Howard Books nagyszerű csapatá-
nak tagjai vállukat is vonogathatták volna az ötletre, ehelyett azonban 
örömmel kaptak rajta. Millió és egy ok miatt rosszul is elsülhetett 
volna a dolog, ehelyett azonban minden a lehető legjobban sikerült.

Én úgy gondolom, mindez nem a véletlen műve volt csupán. 
A könyvem címe egy régi közmondásból származik: „Egy láthatat-

lan szál köti össze mindazokat, akiknek találkozniuk kell, időtől, hely-
től vagy a körülményektől függetlenül. Ez a szál összegubancolódhat 
és megnyúlhat. Elszakadni azonban soha nem fog.” Ugyanúgy, ahogy 
Maurice és én össze vagyunk kötve egy ilyen láthatatlan szállal, engem 
és Crystalt is összeköt egy másik. Útjainknak sorsszerűen keresztez-
niük kellett egymást, és így is történt. Crystal nem olvasta a könyve-
met, és nem is tudott semmit arról, amit anyám megtapasztalt, mégis 
alig találhatott volna valakit, aki fogékonyabb a történetére, mint én. 
Most már tudom, hogy Isten így dolgozik – összehoz olyan embere-
ket, akiknek valamiért, valamilyen módon szükségük van egymásra. 
Mint láthatatlan szálra utalok arra a valószínűtlen kapcsolatra, amely 
köztem és Maurice között létezik, de ugyanúgy mondhatnám azt is, 
hogy ez Isten keze munkája. Az a nagy esélytelenség, amelyen Crystal 
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felülkerekedett és végül elkészíthette és megjelenthette fi gyelemre 
méltó könyvét, Isten dicsőséges jelenlétének bizonyítéka itt a földön. 
Mint ahogy Crystal története is bizonyítéka mindannak a számtalan 
ajándéknak, amelyet Isten adna nekünk, ha szívünk megnyílna ren-
geteg nem várt áldása felé.

Rendkívül büszke vagyok arra a kis szerepre, amelyet Crystalnek 
segítvén játszhattam, és alig várom, hogy továbblapozzanak erről az 
oldalról, és elkezdjék olvasni az ő történetét. Tudom, hogy Önök is 
annyira meg fognak hatódni tőle, mint én, és annyira inspirálja majd 
Önöket, mint engem is, és hiszem, hogy Crystal története képes na-
gyon sok emberi sorsot megváltoztatni. Nehéz és álnok időket élünk 
manapság, és a világnak minden eddiginél nagyobb szüksége van pozi-
tív üzenetekre. Ennek a könyvnek a legfontosabb üzenete – hogy Isten 
igenis létezik, a mennyország gyönyörűséges, és hogy mindegyikünk 
élete maga a csoda – olyan, amit életünk hátralévő részében szívünk-
ben fogunk hordani.

Laura Schroff , az An Invisible Th read szerzője
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Bevezetés

HAMAROSAN ELJÖN A NAP, amikor drága hároméves ikreim 
 megkérdezik majd tőlem: „Anyu, mi történt veled azon a napon, 

amikor meghaltál?”
Egy nap majd véletlenül meghallják, amint éppen a történetemet 

mesélem valakinek, és szeretnének többet megtudni róla. Néznek 
majd rám nagy, ártatlan szemekkel, és próbálják megérteni, amit hal-
lanak. Még felnőtteknek sem mindig könnyű megmagyaráznom, hogy 
mi is történt, hogy fogom hát elmesélni mindezt a gyermekeimnek?

Olyan sok mindent szeretnék velük megosztani, szeretném, ha 
annyi mindenről tudnának! Ugyanis az én történetem a remény, 
a megbocsátás és a megváltás története, és Isten jelenlétének dicsősé-
ges, gyógyító erejéről szól. 

Amit most elmesélek, annak az eseménynek a története is, amelyet 
egy kórházban éltem át, miután kilenc percre elhagytam a testemet, 
a mennyországba jutottam és Isten színe előtt álltam. És azt is elmesé-
lem, hogy amikor onnan visszatértem a földre, hogyan változott meg 
végleg és alapvetően az életem – olyan változás volt ez, amely lényem 
legmélyéig hatolt. 

Ugyanakkor ez olyan eseményeknek a története is, amelyeket na-
gyon-nagyon sokáig nem akartam elmesélni.

Egy gyönyörű kisvárosban élek, Dél-Oklahomában, istenfélő és 
barátságos emberek közösségében, olyan helyen, ahol a Jézus iránti 
szenvedély mélyen áthatja az emberek lelkét. De azt is jól tudom, hogy 
egy jó kis szaftos pletyka mennyi kárt tud okozni. Tanárként dolgoz-
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16  Crystal McVea

tam – akire a szülők rábízzák gyermekeik tanítását és a velük való 
törődést –, így féltem attól, hogy ha az itteni emberek meghallják törté-
netemet, elkerülnek, kinevetnek majd, még tán ki is rúgnak állásomból.

Tartottam attól, hogy az emberek azt gondolják majd: teljesen 
megőrültem.

És bár Isten utasításai nem is lehettek volna világosabbak szá-
momra – „Mesélj el nekik mindent, amire emlékszel” –, nehezemre esett 
megérteni, miért engem választott ki erre a feladatra és pontosan mit 
várt tőlem, mit kellene tennem.

Én ugyanis egészen biztosan nem leszek rajta soha semmilyen 
szentté avatási várólistán. Már életem legelején bűnös voltam, és meg-
lehetősen bizonyos vagyok abban, hogy a Tízparancsolat mindegyikét 
megszegtem.

Még az igazán súlyosat is, amelyik így szól: „Ne ölj.” Fiatalabb 
koromban elkövettem ugyanis egy olyan bűnt, amelyről azt hittem, 
annyira súlyos és megbocsáthatatlan, hogy Isten – már ha egyáltalán 
létezik – egészen biztosan nem fog szeretni engem többé emiatt.

És ez volt a másik bűnöm: Isten létében ugyanis kételkedtem. 
A Biblia-övezet szívében nőttem fel, nem egyszer, de négyszer is meg-
keresztelkedtem, rendszeresen jártam templomba, és körülbelül mil-
lió szentbeszédet hallottam már Istenről. Mindezek ellenére, mélyen 
a szívemben, egyáltalán nem voltam meggyőzve arról, hogy létezik. 
Újra és újra követeltem tőle, hogy bizonyítsa be létezését, majd amikor 
minden alkalommal meg is tette, én újabb akadályt, újabb legyőzendő 
kihívást állítottam elé.

Életem nehézségeit annak bizonyítékaként láttam, hogy Istent 
nem érdekelte túlzottan, hogy megvédjen engem a bajtól. Megkérdő-
jeleztem létezését, állandóan kérdezgettem és szidtam Őt. Időnként 
pedig megesküdtem, hogy kitörlöm Őt az életemből.

És mindezek ellenére Isten keresett engem, udvarolt nekem, sze-
retett, kiválasztott, és aztán pedig visszaküldött ebbe a világba, hogy 
megosszam történetem másokkal is.
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Így hát végül is megnyíltam, elkezdtem mesélni. Beszéltem róla 
idegeneknek éttermekben, a Walmart áruházláncban vásárolgatók-
nak, fagylaltozó törzsvendégeknek a Braum’s-ban – mindenütt, ahol 
éreztem Isten addigra már ismerőssé vált noszogatását. 

„Ha megengedik – mondtam –, Crystal McVea vagyok, 2009-ben 
meghaltam és látogatást tettem a mennyországban.”

Na, milyen bemutatkozás ez?
És ami az után történt, hogy elkezdtem mesélni mennyország-

beli utazásom teljes történetét, már önmagában is fi gyelemre méltó 
és csodálatos történet, így azt is megosztom itt veletek, ebben a 
könyvben.

Higgyétek el, álmomban sem jutott soha eszembe, hogy valaha 
is könyvet fogok írni. Ez egyáltalán nem volt rajta a bakancslistámon 
(mint például az, hogy a gyerkőcöket elviszem egyszer egy Broadway-
show-ra, vagy hogy elmegyek egyszer a Grand Canyonba), így minden 
olyan napon, amelyen ezen a könyvön dolgoztam, meg kellett csípnem 
magam, hogy elhiggyem, ez valóság.

De amint átléptem félelmeimen és nekiláttam tanúságtételem-
nek, tudtam, Istennek az volt velem a terve, hogy a lehető legtöbb 
emberrel osszam meg mindazt az élményt, ami ott velem történt. És 
hát lássuk be, a Walmartban azért csak korlátozott időt lehet eltölteni 
azzal, hogy idegeneket szólítok le a pénztársorban. Ha könyvet írok 
a mondandómról, sokkal jobban ráérek majd vacsorát főzni a gyere-
keimnek.

Hogy lesznek-e olyanok, akik csalónak fognak tartani, vagy vallási 
megszállottnak, vagy egyszerűen csak dilinyósnak? Bizonyára lesz-
nek. Előfordulhat, hogy páran, akik érdeklődéssel veszik kezükbe ezt 
a könyvet, a felénél áthajítják a szoba másik végébe, és kijelentik, hogy 
az egész csak kitaláció. Ugyan, ki ez az oklahomai anyuka, aki azt állítja, 
hogy Isten színe előtt állt? Ugyan miért kellene elhinnünk neki bármit is? 
Időnként meg ezzel a reakcióval találkozom: „Ó, Crystal, elhiszem, 
hogy azt gondolod, láttad Istent. Csak azt nem hiszem el feltétlenül, 
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hogy valóban Őt láttad.” Ami ugye egy udvarias kifejezése azon véle-
ményüknek, hogy szerintük vagy hazudok, vagy képzelgek, csak épp 
nem mondják ki nyíltan.

Igazság szerint tisztában vagyok azzal, hogy történetemet néhá-
nyan nagyon nehezen tudják majd elhinni. Tudom, hogy amin keresz-
tülmentem, az jóval meghaladja a földön megtapasztalható valóságot 
Ha valaki a velem történtek előtt odajön hozzám és azt állítja, hogy 
meghalt, aztán Isten színe elé került, egész biztosan én is kétkedéssel 
hallgattam volna végig.

De azt is tudom, hogy ez a könyv a legnagyobb és legfontosabb 
kérdésekkel foglalkozik: Létezik Isten? Van mennyország? Mi Isten 
szándéka velünk? Egyáltalán, miért vagyunk itt?

Semmiképp sem kívánok úgy tenni, mintha minden kérdésre 
tudnám a választ. Még nekem is rengeteg kérdésem van. És azt sem 
állítom, hogy különleges lennék. Csak egy átlagos amerikai nő vagyok, 
aki a hátországban él. Ugyanúgy rimánkodom mindennap az ikre-
imnek, hogy hajlandók legyenek végre aludni egy kicsit, a nagyobb 
gyerkőceimet meg ide-oda furikázom edzésekre, én magam pedig 
állandóan próbálom javítani étrendemet, és fogyni néhány kilót (ami 
nem is mindig sikerül). Mielőtt mindez megtörtént velem, anyaként, 
feleségként és tanárként imádtam az egyszerű életemet, amely töké-
letesen kielégített.

De valóban megtörtént velem mindaz, amit a könyvben elmesé-
lek majd, és most már tudom – amit életemben oly sokáig nem tud-
tam –, hogy Isten valóban létezik. Dicsőségesen, gyönyörűségesen, 
csodálatosan létezik.

És amióta Isten azt mondta nekem, hogy osszam meg mindenkivel 
az egész történetemet, pontosan azt is teszem – még akkor is, ha ennek 
a történetnek jó része fájdalmas számomra, és nem mindig szép. Amint 
egyre többet olvastok könyvemből, megtudjátok, hogy korábbi életem 
nagy részét szégyennel telve töltöttem, borzalmas titkokat rejtegetve. 
Addigi életem nagy részében gyűlöltem magam, és az volt a meggyő-
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ződésem, hogy értéktelen vagyok, s ennek következtében nagyon sok 
rossz döntést hoztam.

Ahhoz azonban, hogy megértsétek, kivé váltam, hova fejlődtem, 
tudnotok kell azt is, honnan indultam – és ez számomra is fontos.

Mennybéli tapasztalatom bizonyos részletei ismerősnek tűnhet-
nek más emberek elbeszéléseiből, akik szintén meghaltak, majd visz-
szatértek az életbe – a fény minősége, a ragyogó bejárat, az angyalok 
jelenléte –, de más momentumai valószínűleg újak lesznek majd szá-
motokra. Mindaz, amit leírok, a legteljesebb mértékben megegyezik 
azzal, amire emlékszem a mennyből – ez volt az egyetlen szabály, 
amelyet mindig szem előtt tartottam, miközben tanúságtételemet 
lejegyeztem. Semmit nem szépítettem, nem túloztam el, még egy ki-
csit se. Azzal szoktam érvelni: ha kitaláltam volna mindezt, egészen 
biztosan sokkal drámaibb képet festettem volna. Azt írtam le, amit 
tapasztaltam, se többet, se kevesebbet.

Annyit mondhatok, hogy azok a dolgok, amelyeket Isten megmu-
tatott nekem, egyszerűen elképesztő erejűek és hatásúak – olyannyira, 
hogy Isten jelenlétének valósága ma már nap mint nap eltölti szívemet.
Az az igazság, hogy abban a kilenc percben sokkal elevenebbnek érez-
tem magam, mint földön töltött életem során valaha is.

Most pedig csak remélhetem, hogy elbeszélésem nyomán, még ha 
nem is tudom szavakkal megfelelően visszaadni az élményt, ti is képe-
sek lesztek megérezni legalább töredékét annak az erőnek, befolyásnak 
és dicsőségnek, amelyet én megtapasztaltam.

NEMRÉG OLVASTAM egy országos Pew-felmérést, amely szerint 
egyre több amerikai fi atal kezd kételkedni Isten létezésében. 2007-
ben a harminc évnél fi atalabbaknak még csupán 17 százaléka állította, 
hogy vannak kétségei Isten létezését illetően. 2012-ben ez az arány 
már 32 százalékra emelkedett, ami azt jelenti, hogy a megkérdezett 
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fi atal amerikaiak nagyjából egyharmada nem igazán hisz abban, hogy 
Isten létezik.

Aztán vegyük Stephen Hawking, a híres cambridge-i tudós pro-
fesszor kijelentését: „Nincs mennyország, sem túlvilág – mondta 2012-
ben egy vele készített interjúban. – Ez csupán mese olyan emberek 
számára, akik félnek a sötétben.”

A Pew-felmérésnek vagy Hawking megjegyzésének talán fel kel-
lene zaklatnia engem, de nem így van. Mégpedig azért nem, mert 
valaha én is a kétkedők táborába tartoztam. Megértem a szkepticiz-
must, mert bennem is létezik még valamennyi. Gyerekként mindent 
megkérdőjeleztem, és felnőttként is egyre csak kíváncsiskodom, vála-
szokat keresve.

És bár jóllehet, Istennel és az ő hatalmával kapcsolatban már egy-
általán nincsenek kételyeim, azt is jól tudom, hogy nagyon szeren-
csés vagyok, amiért nekem megadatott, hogy ott álljak előtte. Sokak 
számára ugyanis a hit azt jelenti, hogy higgyenek egy olyan Istenben, 
akit nem láthatnak. Mások számára pedig a hit azt jelenti, hogy olyan 
Istenben hisznek, akivel kapcsolatban rengeteg kérdés vetődik fel ben-
nük. De ha vannak is kérdéseink, az még nem jelenti azt, hogy nem 
lehet erős hitünk.

Leszögezem, nem tudom bizonyítani, hogy ami történt, valóban 
megtörtént. Ezt a könyvet csak úgy érdemes olvasni, ha van legalább 
egy szemernyi hitünk. Végeredményben attól függ, mit fogadunk be 
ebből a könyvből, hogy mi az, amit elhiszünk.

Az előszobánkban, pontosan a hálószobám előtt, ahol a legkisebb 
lányom szokott játszani a lila plüss csacsijával, ahol a legkisebb fi am 
mindenféle kalandot eszel ki kis fából készült robotja számára, nem 
messze attól, ahol a legidősebb fi am súlyt emel, tinédzser lányom pe-
dig éjjel-nappal SMS-eket küldözget barátainak, tehát ezen a helyen 
a Biblia egyik sora van fölfestve feketével a falra: „A hit pedig a remény-
lett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” 
(A Zsidókhoz írt levél 11:1)
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