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Bevezetés

1869-ben a Tigris folyó partjának közelében Russell Conwell te-
veháton ült, épp egy történetet hallgatva; ami már az ezredik 
történetnek tűnt az arab idegenvezetőtől. Yale-en végzett ügy-

védként Conwell kezdett belefáradni az idegenvezetője történetei-
nek hatalmas kincsestárába, de ahogy később írta, örült, hogy erre 
odafigyelt. A férfi egy Ali Hafed nevű emberről mesélt neki, akinek 
volt egy hatalmas farmja. Gondolom, volt egy tevéje és egy ekéje is, 
hogy megmunkálja a földjét. Fáradhatatlanul dolgozott mindenért, 
amije volt, minden egyes nap. Ali Hafed sokféle szempontból áldott 
volt, és elégedett – míg egy nap egy idegennel nem találkozott. Egy 
öreg pap jött látogatóba, és a tűz mellett elmesélte Ali Hafednek, 
hogy gyémántokra bukkantak egy távoli vidéken. Azt állította a 
pap, hogy egy maréknyi gyémántból óriási területeket lehetett ven-
ni. Egy gyémántbányával az ember trónra ültetheti a gyermekeit. 

Azon az éjszakán, magyarázta Conwell ezt a történetet mesél-
ve, Ali Hafed szegény emberként feküdt le. Az elégedettsége elpá-
rolgott, elveszítette a nem létező gyémántjainak a gondolatától. 
Következő nap felkereste a prédikátort, és kérlelni kezdte: 

– Mondd el, hol találhatok gyémántokat!
A pap azt válaszolta: 
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– Ha találsz egy folyót a magas hegyek között, ami fehér ho-
mokos vidéken folyik keresztül, abban a fehér homokban mindig 
találni fogsz gyémántokat!

Akarok egy gyémántbányát!  – ez lett Ali Hafed szívének vágya, és 
azon a napon eldöntötte, követni fogja az álmát. Eladta a farmját. 
Adott egy búcsú ölelést a feleségének és gyermekeinek. Majd egy 
végső, bátor kijelentésként azt mondta nekik: 

– Mikor visszajövök, mesésen gazdagok leszünk! Meglesz min-
denetek egy életre! 

Aztán Ali Hafed elindult szerencsevadászként gyémántot ke-
resni. Elment Kelet-Afrikába. Nem volt gyémánt. Elment Palesz-
tinába. Nem volt gyémánt. Elment Európába. Nem volt gyémánt. 
Végül, miután minden vagyonát felélte a nagyobb vagyon reményé-
ben, Ali Hafed Spanyolországba vándorolt. Még mindig nem talált 
gyémántot. Spanyolországban ez az elégedetlen ember a kétségbe-
esés olyan szintjére jutott, hogy eldöntötte, véget fog vetni az éle-
tének. Ott állt a parton, nézte, ahogy egy óriási hullám robajlik felé, 
és beugrott a tajtékzó vízbe. Soha többet nem látták. 

Egy nap, az a férfi, aki megvette Ali Hafed farmját, az egyik 
patakhoz vezette a tevéjét az új telkén. Gondolom, ugyanaz a teve 
lehetett, ami azelőtt Ali Hafedé volt. Miközben a teve ivott, egy kü-
lönös fény ragadta meg a férfi tekintetét a vízben. Hogy közelebbről 
is megnézze, lehajolt, és egy fekete követ emelt ki. Észrevette, hogy 
a napfény hatására a kő a szivárvány minden színében játszani kez-
dett. Azt gondolta magában: milyen szép kő! Aztán visszament a 
házba, lerakta a követ a kandalló párkányára dísznek, és el is felejt-
kezett róla.

Másnap ugyanaz a pap járt arra, aki Ali Hafednek a gyémántok-
ról mesélt. Miközben az új tulajdonossal beszélgetett, a prédikátor 
hirtelen elhallgatott a mondat közepén. A szemei megakadtak a 
kandalló párkányán lévő fekete kövön. 



Bevezetés

9

A kőre mutatva felkiáltott: 
– Ez egy gyémánt!
A farmer megrázta a fejét.
– Dehogyis! Ez csak egy kő.
– Én mondom! – erősködött a pap. – Ez egy gyémánt! Hol talál-

tad?
– Megmutatom!
A pap követte a farmert a kertben a patakhoz. Ahogy felkavar-

ták a fehér homokot az ujjaikkal, számtalan gyémánt tűnt elő, még 
nagyobbak és fényesebbek, mint az első. A férfi, aki megvette Ali 
Hafedtől a farmot, véletlenül bukkant rá a Golconda-i gyémánt-
bányára, a történelem legpazarabb gyémántbányájára. Igazából a 
világ minden táján viselt koronaékszerek, az angliai anyakirálynő 
ékszereit is beleértve, ebből a bányából származnak – ugyanabból 
a földből, ugyanabból a kertből, ugyanabból a patakból, ugyanazzal 
a tevével, amit Ali Hafed otthagyott.

Ali Hafed bejárta az egész világot, hogy megtalálja azt, ami 
mindvégig az övé volt. Sosem jött rá, micsoda lehetőség van azon 
a helyen, ahol volt. Nem jött rá, hogy gyémántmezőn él. Azt gon-
dolta, hogy: Ha elmegyek Afrikába, vagy Palesztinába, vagy Európába, 
vagy Spanyolországba, nagy vagyonra teszek szert! Miközben a gyé-
mántok ott hevertek a lábai előtt. 

Ez a történet egy olyan beszéd részévé vált, amire Conwell-t 
élete során 6512-szer kértek meg, hogy adja elő; egy olyan tény, 
amely a Hihetetlen, de igaz sorozatban is szerepelt. Évekkel később 
Conwell könyvet írt belőle Gyémántmezők címmel, ami bestselleré 
lett. Conwell a nyereségét az 1884-ben újonnan épült, Philadelphi-
ában alapított Temple University-re fordította.1 Mostanra, mikor 
ezt a könyvet írom, már több mint negyvenezer diák iratkozott be 
ebbe a nagyszerű intézménybe – és ez az egész ezzel a történettel 
kezdődött, amit Conwell hallott.2
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Ami különösen felkavart ezzel a történettel kapcsolatban, 
hogy az a férfi, aki megvette ugyanazt a farmot, ugyanazt a kertet, 
ugyanazt a patakot, és ugyanazt a tevét – amiket Ali Hafed érték-
telennek gondolt – gyémántmezővé alakította őket. Talán épp úgy 
érzed magad, mint Ali Hafed annak idején. Lehet, hogy azt gondo-
lod, értéktelen az életed. Lehet, hogy értéktelennek gondolod a he-
lyet, ahol élsz. Lehet, úgy gondolod, a házastársad nem ér semmit. 
Lehet, úgy gondolod, nem ér semmit a munkád. Lehet, hogy alulér-
tékeled azt, ahol vagy, és mindazt, amid van. Tudd, hogy lehetősé-
gek rejlenek ott, ahol épp most vagy! A munkádban. A kisvárosban, 
ahol élsz. A jelenlegi házasságodban. A családodban. A gyülekeze-
tedben. A válasz az álmaidra talán épp az orrod előtt hever, csak 
meg kellene látnod a lehetőséget, és hinned kellene benne!

Néhány ember fel sem fogja, Jézus kifürkészhetetlen gazdagsá-
gának micsoda mértékében él éppen. Folyamatosan keresnek vala-
mi nagyobbat. Folyamatosan azt hiszik, hogy van valahol valami 
jobb annál, amit Krisztusban tapasztalhatnak meg. Azért vagyok 
ma itt, hogy elmondjam neked, hogy ha ismered Jézust, a neved be 
van írva az Élet Könyvébe. Ha van egy Megváltód, aki megígérte, 
hogy soha nem hagy el, és nem hagy magadra, akkor jelenleg épp 
egy gyémántmezőn élsz!

Egy hatbetűs szót adok neked, ami meg fogja változtatni az éle-
tedet: maradj!

Tanuld meg ezt a szót, és éld is meg! A fű nem zöldebb más-
hol; csak meg kell tanulnod meglátni, értékelni és növelni azt, amid 
van, ott, ahol éppen vagy!

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet nyerd ki ebből a könyvből, meg 
kell értened, milyen maradásról beszélek. Mindennek rendelt ideje 
van, mint ahogy erre a Prédikátor könyve is emlékeztet minket – 
ideje van az életnek, ideje a halálnak. Ideje van a sírásnak, ideje 
a nevetésnek. Ideje van a szétszórásnak, ideje az összegyűjtésnek. 
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Ideje van az ültetésnek, és ideje a kiszaggatásnak. Érted a lényegét. 
Nem is kérdés, hogy változnak az idők, és az életünk is változik 
ezzel együtt. Munkahelyet váltunk. Új városba költözünk. Meg-
házasodunk. Lesz még egy gyermekünk. Egy új iskolába kezdünk 
járni. Egy új álmot kezdünk hajszolni. Az élet szükséges része a 
változás. És az is biztos, hogy vannak időszakok, mikor új irányt 
kell vennünk, mert a régi nem volt egészséges. Lehet, hogy meg kell 
szakítani a kapcsolatot minket mérgező emberekkel, vagy meg kell 
tennünk egy lépést, hogy szebbé tehessük a gyermekeink jövőjét. 
Ez mind szép és jó. De vannak más időszakok, mikor úgy érezzük, 
hogy a hely, ahol vagyunk, terméketlen és egyhangú; és bár kísért 
a gondolat, hogy minden szálat elvágva elfussunk; nem érezzük, 
hogy Isten is támogatna minket ebben. Talán épp most egy ilyen 
helyzetben vagy. Mélyen a szellemedben tudod, hogy tudod, hogy 
nem lenne szabad kiszállnod, feladnod, vagy otthagynod a helyet, 
ahova Isten hívott téged. 

Lehet, hogy úgy érzed, pattanásig feszülsz, alkalmatlan vagy, 
kimerült vagy, esetleg nem vagy elég képzett. Lehet, hogy úgy ér-
zed, mintha Isten ígéretéből semmi nem válhatna valóra azon a 
helyen, de nem kellene máshova menned. Hadd bátorítsalak, hogy 
küzdd át magad ezeken a pontokon, ahelyett, hogy feladnád! Köny-
nyű feladni, ahhoz viszont, hogy végigvidd, hitre lesz szükség!

Amikor nehézre fordulnak a dolgok, ne szállj ki olyan könnye-
dén! Ne higgy a hazugságoknak! Ne ugrálj kapcsolatokból kapcso-
latokba! Ne rohanj egyik gyülekezetből a másikba, ahányszor va-
lami olyat látsz, ami nem tetszik! Ne ugrálj egyik munkahelyről 
a másikra, mert úgy gondolod, nem adnak annyit, mint amennyit 
szerinted érdemelsz! Ha elmész, lehet hogy valami olyat adsz fel, 
amiért más bármit megadna!

Tudj róla: gyémántok vannak benned! Ahhoz, hogy a felszínre 
kerüljenek, időre lesz szükség. Kudarcokra lesz szükség. Csalódá-
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sokra lesz szükség. Próbákra lesz szükség. Kihívásokon kell átmen-
ned hozzá.

Ugyanezt lehet elmondani a gyémántokról is. A gyémántok ke-
letkezéséhez három dologra van szükség: időre, óriási nyomásra és 
intenzív hőre. A gyémántok tiszta szénből jönnek létre, és körülbe-
lül 160 km-rel a földfelszín alatt keletkeznek. Magas hőre és óriási 
nyomásra van szükség ahhoz, hogy a szénatomok úgy kapcsolód-
janak egymáshoz, hogy gyémánttá váljanak. Idővel, a szénatomok 
szerkezete a helyére kerül, és végül elég nagyra nő ahhoz, hogy 
gyémánt keletkezzen belőle.

Nyomás, hő és idő. 
Milyen üzenete lehet ennek ma számodra? A próbáidnak célja 

van, úgyhogy ne fuss előlük! Maradj ott, ahol vagy, és tedd a ma-
radásod gyümölcsözővé! Ha ott maradsz, azon a helyen, több min-
dent tanulsz meg. Jobban fogsz növekedni. Többé válsz. Többet 
fogsz tenni. Isten azért enged nagyobb nyomást és magasabb hőt 
rád, hogy gyémántot hozzon a felszínre.

Képtelenség az Úrért élni úgy, hogy közben nem mész át próbá-
kon. Sőt, igazából magadban sem tudsz úgy élni, hogy ne lennének 
próbáid. Mindig azt szoktam mondani az embereknek, minden jobb 
Jézussal, még a bajok is! Ha az élet Jézussal és Jézus nélkül is bajjal 
jár, akkor már jobb Jézust választani. Végül is Ő az, aki át tud vinni 
rajta. Mikor neked nem sikerül, Neki sikerül. Ő képes győzni. Ké-
pes diadalmaskodni. Ő nem rak rád több terhet, mint amennyit el 
tudnál viselni. Kedves olvasóm, te porból vagy. Más szavakkal egy 
földterület vagy. És csak Jézus tudja, hogyan születhetnek meg az 
életed céljának és sorsodnak gyémántjai – függetlenül attól, mivel 
kell most épp szembenézned. Nélküle ez soha nem fog megtörténni. 

Eszembe jut a tékozló fiú története a Bibliából. (A legtöbben va-
lószínűleg ismerik. Ha nem, el tudod olvasni a Lukács 15. részében.) 
Nem tudom, mit gondolt ez a fiatalember, mikor otthagyta az apja 
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házát. Azt tudom, hogy kikérte az örökségét. Biztos vagyok benne, 
hogy volt pár barátja, aki valami ilyesmit mondogatott neki: 

– Ember, ott kinn vár a való világ, mindenki jól érzi magát – 
olyan bulik vannak, amilyet még sosem láttál, szabadság, hihetet-
len lehetőségek! Ezekre sosem találsz rá, ha itt maradsz! Ott kell 
hagynod apád házát, és ki kell lépned!

Ez a fiatalember bevette azt a hazugságot, hogy a fű zöldebb a 
másik oldalon. De miután elment otthonról, mindent elveszített. 
Végül pénz nélkül maradt, moslékot evett a disznókkal az ólban. 
Végre ráébredt, hogy minden, amire valaha vágyott, ott volt az apja 
házában. Nem kinn volt a világban. Ez a fiatalember gyémántme-
zőkön élt, soha nem lett volna szabad eljönnie onnan.

Láttam, ahogy a fiatalok elmennek otthonról, mert unatkoznak, 
vagy mert úgy érzik, korlátozva vannak, és azt gondolják máshol 
örömöt fognak találni, és kiteljesedhetnek. Láttam, ahogy az embe-
rek otthagyják a házasságukat, mert azt gondolják, találnak valaki 
jobbat, kevesebb problémával. Láttam, ahogy az emberek otthagy-
ják a gyülekezeteiket, mert azt gondolják, nincs értelme járniuk, 
vagy mert valaki megbántotta őket. Ezek az emberek mennek, ke-
resnek, kipróbálnak ezt meg azt, mert az ellenség meggyőzte őket, 
hogy akármit is keresnek, az ott lesz kinn. De nincs ott!

Ezért kérte a zsoltáríró Istentől, hogy „Nyisd föl szememet, 
hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed” (Zsoltárok 
119:18 UFO). Ez az igevers azt sugallja, hogy csodálatos dolgok ve-
hetnek körbe téged, de a szemeid csukva vannak. Nem látod őket. 
Az a tapasztalatom, hogy sokan élnek szellemi szegénységben, mi-
közben elmondhatatlan szellemi bőség veszi körbe őket. Talán ez 
jellemez téged is. Ahogy olvasod ennek a könyvnek a bevezetőjét, 
imádkozz, és kérd Istent, hogy nyissa fel a szemeidet! Észre fogod 
venni, milyen csodálatos dolgok vannak épp most az életedben, ha 
nem a pohár félig üres részére koncentrálsz. Isten nem hagyott té-


