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        Egy feleség keresett meg – akinek a férja alkoholfüggő. Kétségbeesett volt és félt. Ép a család, 
látszólag minden a helyén van... csak... a férj iszik – egyre jobban, s egyre nagyobb veszélyeknek teszi ki 
magát és  a családját. A feleség meg akarja menteni őt. S vele együtt a szép-közös jövőt: az együtt 
megöregedést, a szép öregkort. 
        Csalódást okozok neki. Elkezdem mondani, hogy egy szenvedélybeteget nem lehet megmenteni. S 
elkezdünk járni egy úton a nővel: a megértés és a változás útján. De ez nem a társát, hanem őt magát fogja 
megváltoztatni. 
 
       A beszélgetések során a nő sokmindent megtud a szenvedélybetegségről. Mert a bajt, amivel szemben 
áll, meg kell ismernie. Aztán rálát a helyzetére. Rálát arra, hogy mi vitte rá a férjét az italra. A beszélgetések 
során megérti a saját szerepét, és felfedezi a saját felelősségét. De még mindig meg akarja menteni a férjét. 
Ezt a legnehezebb megérteni, elfogadni. A tehetetlenséget. Az igazi elengedést. A megmentés feladását. 
Azt, hogy ő ebben a helyzetben is saját magát kell megtalálja – s ez fog majd hatni a környzetére. A 
megértés lassan megszületik: el kell engednie a társát – belül, mélyen. Senkit sem lehet megváltoztatni, ha 
az ellenáll. De a megértésből még nem lesz valóság. Ahhoz, hogy ez valósággá váljon, gyakorolni kell: 
sokszor-sokat. Meg kell tanulni az elengedést. Vállalnia az ezzel járó belső fájdalmat. Sok illúziót, elvárást 
kell feladjon... Belső odafigyeléssel, éberséggel kell magára figyeljen, hogy mikor lépik vissza a megmentő 
játszmába. S ha visszalépett: újra kezdeni a kilépést. Időbe telt ez a változás. De megtörtént. S hogy ez már 
nemcsak a szavak szintjén született meg, azt arról láttam, hogy egyik beszélgetés alkalmával mélységes 
szomorúsággal mondta: lehet, hogy nem tudunk mi együtt megöregedni a párommal... Éreztem a 
fájdalmát... s csendesen, magamban imádkoztam akkor is érte, értük. S lassan rájött: bármennyire fáj ez a 
gondolat, ez nem a vég. Élet van igy is... csak egy illúziót kell elengedni –s  visszatalálva a valóságba, a 
valódi életbe- megélni azt Istenben bizva. S a jövő – az úgyis Nála van. 
 
       Két héttel e szomorkás beszélgetés után kerestek telefonon – a nő számát láttam – s nevén szólitva 
köszöntem neki. Meglepődtem, amikor nem az ő hangját, hanem egy férfihangot hallottam, amint mondja: 
én a férj vagyok. Segitséget kérek, mert alkoholproblémám van.... 
Elindult ő is a belátás útján, a változás útján. Segitséget kért, s igy elkisérhetem őt is egy darabon. Hogy 
hová vezet ez az út? – nem tudom.  Isten kezében vagyunk. 
De azt tudom, hogy a feleség megértése és változása nyomán ébredt fel a férjben is a változás – az igazi 
Élet utáni vágy. S ez mindig Hozzá vezet. 
 
              Ilyen reménnyel kisérem azokat, akikkel találkozom. 


