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ÓVD A SZÍVED!
Nyaklánc
Hittanórán az egyik kislány boldogan mutatta, hogy külföldről hazatért nagynénjétől milyen
szép ezüst nyakláncot kapott, amelyen egy tűzzománc medál is van.
– A nyakláncod szép – mondtam neki –, de tudod-e, hogy a medálon lévő ábrának mi a
jelentése?
– Nem tudom, és a nénikém sem tudta – válaszolt a gyermek.
– Sárikám! Ez egy ősi kínai jelkép, a neve: Jin és Jang. A kínai emberek nagy tömegei nem
keresztyének. Sajátos pogány hagyományaikban hisznek. A világot teremtő Istent és szent Fiát,
Jézus Krisztust nem ismerik, így nem is fogadják el. Pedig, ugye mindennek van létrehozója,
alkotója, még a kabátom gombjának is. Hát akkor az élőlényeknek, a földnek, a csillagoknak, a
világnak ne lenne?
De a kínaiak azt mondják és tanítják, hogy a világ ősidők óta két erő egymásra hatásában áll
fenn. A Tao, a világtörvény ezt erősíti, és azt állítja, hogy a kozmosz minden pillanata olyan, mint
egy haladó nagy kerék a Tao útján és a kerekeket a Jin és Jang tartja egyensúlyban és mozgásban.
A medálon két pont is van. A világos mezőben sötét pont, a sötét mezőben világos pont.
Értelmezése: minden világosságban van egy árnyék (sötét pont), és fordítva: minden sötétben van
egy világos pont.
A Biblia, Isten szava azonban azt mondja: „Jaj azoknak,
akik azt mondják, hogy a rossz jó és a jó rossz, és akik azt
állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség”
(Ézsaiás 5,20). Az Újszövetségben pedig ezt olvassuk: „Isten
világosság, és nincs benne semmi sötétség” (1János 1,5).
Ez a mi keresztyén hitünk. Hálásak vagyunk, hogy Isten
megértette velünk szabadítását. Nem kell különleges elméletekbe kapaszkodnunk. Így, ha Jézus
Krisztust behívjuk az szívünkbe, hittel rábízzuk magunkat, akkor örök életünk már most elkezdődik,
és egyszer vele leszünk a mennyben (János 5,24) – fejeztem be a magyarázatot.
Sári a hittanóra végén megvárta, hogy a többiek kimenjenek, és akkor hirtelen átemelte fején a
láncot és rám nézve letette a padra:
– Ez nekem nem kell! – mondta, és kiviharzott a teremből.
Vera néni

