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A  S Z E R K E S ZTŐ  B E V E Z ETŐ J E
K ics oda  Ő ?

Röviddel azután, hogy Jézus egy egész tömeget gyó-
gyított meg és 4000 embernek adott enni, mindössze 
hét kenyér és néhány hal segítségével,1 megkérdezte 
tanítványait, hogy mit mondanak Róla az emberek. 
Elmondták, hogy egyesek Keresztelő Jánosnak gon-
dolják, mások szerint pedig Illés, Jeremiás vagy va-

lamelyik másik régi próféta tért vissza a halálból. A válaszokból kiderült, hogy 
a legtöbb ember nagy tisztelettel tekintett Jézusra és nagy prófétának tartotta, 
azonban az igazságtól még így is messze jártak.

Jézus ezután megkérdezte, hogy a tanítványai kinek mondták Őt. Elképze-
lem, amint a tanítványok fejüket lógatva, vagy egymásra sandítva álltak, nem 
tudva, mit válaszoljanak. Majd Simon Péter, aki a legszókimondóbb volt kö-
zöttük, bátorságát összeszedve kimondta, amit gondolt és helyesen azonosította 
Jézus igazi kilétét és célját: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.“2 

A Biblia sokféleképpen mutatja be Jézust. Például Ő a Világ Világossága,3 a 
Jó Pásztor,4 az élő Isten,5 a barátunk,6 és a Megváltó.7 

Függetlenül attól, hogy mások miként jellemezték Jézust, mindannyian meg-
tapasztalhatjuk Őt a saját magunk módján. Jézus tudja, hogy hol tartunk és 
gyakran olyan módon jelenti ki magát nekünk, amire éppen szükségünk van, 
vagy amit személyesen fel tudunk fogni. 

Ahelyett, hogy az Activated jelen számában megpróbálnánk egy konkrét képet 
festeni Jézusról és munkájáról, megpróbálunk segíteni, hogy növekedni tudj a Vele 
való kapcsolatodban és jobban megismerd a soha meg nem szűnő szeretet forrását.8 
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Azt hiszem, hogy szereteté-
nek személyes érintése az, 
amiért szeretnék a lehető legközelebb 
kerülni Jézushoz. 

Jézus mindannyiunk életében tesz 
különleges dolgokat. Van, amikor ész-
revesszük ezeket, van, amikor nem, 
de az is előfordul, hogy észrevesszük, 
mégsem Neki tulajdonítjuk, ami elég 
elszomorító lehet Számára, Ő azon-
ban soha nem adja fel. Soha nem 
adja fel, és életünk során újra és újra 
megismétli ezt a különleges egyszavas 
mondatot: Szeretlek!

Kamaszként, a változó érzelmek vi-
harában, különösen nagy szükségem 
volt arra, hogy kézzelfogható formá-
ban megtapasztalhassam ezt a szere-
tetet. Egy napon a világ legédesebb, 

leggyönyörűbb árvácskáját láttam az 
útszélén. A virág feje nem volt na-
gyobb a körmömnél, a szár pedig egy 
ujjhossznyi volt csupán. Felvettem a 
földről, hazavittem és egy pohár vízbe 
helyezve az éjjeli asztalomra tettem. 
Egy hét után még mindig olyan gyö-
nyörűen virított, mintha aznap szed-
tem volna. Nagyon boldog voltam.

Azután a legkülönösebb dolog tör-
tént, olyasmi, amit se azelőtt, se azóta 
nem tapasztaltam. A kicsi virág gyöke-
ret eresztett. Átültettem egy cserépbe 
és szinte a szemem láttára fejlődött 
nagyobb, erősebb növénnyé, sok új vi-
rággal. Elképesztő volt látni és az apró 
csoda megerősített, hogy az én Terem-
tőm, aki az árvácskát a semmiből létre-
hozta, velem volt és az élet buktatóin 
át az öröm bimbóit hozza az életembe. 

Teltek a napok, hónapok és évek, 

sőt évtizedek, és megtanultam, hogy 
sokkal jobb Jézust az életben tapasztalt 
számtalan apró érintésén és szereteté-
nek megnyilvánulásain át megismerni 
és szeretni. A világban szükséges ha-
talmas csodákhoz és változásokhoz 
képest ezek jelentéktelennek tűnhet-
nek, de számomra a világot jelentet-
ték. Bebizonyította nekem, hogy én is 
számítok és cserébe Neki adtam a sze-
retetem örökre. Ahogyan János apos-
tol írta: „Mi tehát azért szeretünk, 
mert ő előbb szeretett minket.“1

Chalsey Dooley inspirációs 
anyagok írásával foglalkozó 
hivatásos anyuka és otthoni 
tanító Ausztráliában. Láto-
gass el weboldalára az aláb-
bi címen: http://www.nurtu-
re-inspire-teach.com. ■

A SZERETET 
ÉRINTÉSE
Írta: Chalsey Dooley

1. I. János 4:19
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Kettőnk 
helyett is hallgatni

A bajnokság vége felé jár-
tunk. A Heat 2-1-re vezetett a Lakers 
ellen és aznap délután a negyedik 
fordulóra készültek. Nagyon elfoglalt 
voltam. Mindig elfoglalt voltam, de 
ma vendégeket hívott ebédre, így az 
elfoglaltság új értelmet nyert.

Nagyon sok barátja volt. Nem fur-
csa, hogy az ember húgának mindig 
több barátja van, mint nekünk? Álta-
lában nem voltam elragadtatva a bará-
taitól, de azért jó benyomást akartam 
kelteni bennük. Ez pedig sok energi-
ába telik.

A saláta már elkészült, igaz, az 
előre csomagolt fajtából, de nem 
gondoltam, hogy törődnének vele. A 

hús azonban még mindig elég fagyos 
volt, a tűzhely pedig romokban. A 
krumplik a pulton várakoztak és va-
laki elfelejtette elmosogatni a reggeli 
edényeket. 

Kezdjük csak szép sorban. Magam-
ban megáldottam a mikrohullámú 
sütő feltalálóját és felvettem a ked-
venc rózsaszín kötényemet, miközben 
a krumplihámozó után kutattam a fi-
ókokban. A nap eleve rosszul indult, 
és reméltem, hogy a délutáni meccs 
felvidít majd egy kicsit. A világért sem 
akaram volna elhalasztani. Egyesek 
szerint inkább a főzőcsatornát kellene 
néznem, de engem mindig is a fiús 
dolgok érdekeltek.

Írta: Joe Johnston
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Egy keresztény számára a mennyország ott van, ahol Jézus van. Nem szüksé-
ges gondolkozunk azon, hogy vajon milyen is lesz. Elég tudni, hogy örökre 
Vele leszünk. Amikor teljes szívből szeretünk valakit, az élet akkor kezdődik, 
amikor ezzel a személlyel lehetünk és csupán az ő jelenlétében érezzük azt, 
hogy valóban életben vagyunk. Éppen így van ez Krisztussal is. Vele való 
kapcsolatunk kicsit homályos ebben a világban, hiszen csak tükör által lá-
tunk. Egyúttal kiszámíthatatlan is, mert nem mindig járunk az isteni ma-
gaslatokban. Legjobban mégis úgy írhatnánk le, hogy a mennyország az az 
állapot, amelyben mindig Jézussal leszünk, ahol semmi sem választ el Tőle 
többé. —William Barclay (1907–1978)

Miközben megpróbáltam kitisztí-
tani az eldugult mosogatót és meg-
találni a partvist, hallottam, hogy 
a húgom és vendége megérkeznek. 
Tudtam, hogy ott kéne lennem ve-
lük, csevegni és jópofizni, de túl el-
foglalt voltam. Ráadásul ismerve a 
húgomat, ő kettőnk helyett is képes 
volt figyelni. Nem lusta. Egyáltalán 
nem. De valahányszor Ő jön láto-
gatóba, mindig kitör rajta a lustaság 
és mindent faképnél hagy, hogy vele 
lehessen.

Én persze nem vagyok ilyen. Tu-
dom jól, hogy nem hagyhatom, hogy 
csak úgy szaladjon a ház. Arról nem 
is beszélve, hogy aki megérdemli, 
hogy időt szakítsak rá, az minimum 
értékelje, hogy nem hagyom szétesni 
a dolgokat.

A salátás tál! Na, ennek annyi. 
Most mi lesz? Használjak műanyag-
tálat, amikor vendég van a háznál? A 
narancssárga üvegszilánkok csak úgy 
ropognak a talpam alatt, de a seprű-
nek még mindig nyomát sem látom. 
Lehajoltam, hogy legalább a nagyobb 
darabokat összeszedjem, amikor az 

ujjam beakadt valahová. A vér gyor-
san elérte a ruhám ujját. Mari boldog 
kacagása behallatszott a nappaliból. 
Kétségkívül különleges perceket tölt-
hettek együtt. 

A konyharuha átázott, a krumplik 
szétgurultak a padlón és miközben 
megpróbáltam összeszedni őket, jól 
bevágtam a karom a pult szélébe. A 
még mindig eldugult mosogatóból a 
víz lassan a padlóra folydogált. A világ 
forogni kezdett. Miért esik szét min-
den?

„Márta!“
Most meg mit akarnak tőlem? Be-

rontottam a nappaliba. 
„Mester!“ - mondtam. „Nem tö-

rődsz azzal, hogy a testvérem minden 
munkát rám hagyott?“ Dühösen a 
húgomra mutattam. „Nem szólnál rá, 
hogy segítsen? Legalább egy kicsit.“

Felállt és megérintette a csuklómat. 
„Márta, túlságosan felhúztad magad. 
Tudom, hogy sok minden jár a fejed-
ben, de most nem az a legfontosabb, 
hogy ennem adj. A legfontosabb az 
lenne, hogy rám figyelj, ahogy ezt a 
húgod teszi. Ugye nem akarod, hogy 

ezt elvegyem tőle?“
Megráztam a fejem és a padlóra 

meredtem.
„Nem,“ - mondtam, miközben na-

gyot nyeltem. „Nem akarom.“ 
A vér eltűnt. A sebnek is nyoma 

veszett. 
„Ülj le velünk,“ - mondta. „Figyelj 

arra, amit mondani akarok.“ A szeme 
ráncot vetett a mosolytól. „Kérlek szé-
pen!“

A bátyánk bármelyik percben 
megérkezhet a kezelésről a Szent Lá-
zár kórházból és a konyha még min-
dig romokban hevert. De a legfonto-
sabb...

Lehuppantam a fotelbe a húgom 
és vendége mellé. Végighallgattam a 
mondanivalóját.

Észre sem vettem, amikor a mikro 
sípolni kezdett. A hamarosan kezdődő 
meccsről is teljesen megfeledkeztem.

Nagyon elfoglalt voltam.

Joe Johnston Mexikóban élő 
blogger. A fenti történet a 
Lukács 10:38-42-ben leírtak 
átdolgozása. ■ 
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Minden benne 
van a névben
Írta: Sukanya Kumar-Sinha

Nemrég egy érdekes cikket 
olvastam arról,  hogy bizonyos 
szavak képesek befolyásolni az érzel-
meinket. Nem meglepő módon az 
elfogadás, bőség, ölelés, ragyog, humor, 
nevetés vagy játék szavak pozitív 
hatással voltak az alanyokra. Hasonló 
módon szeretteink nevének hallatára is 
boldogság tölt el bennünket. Próbáld 
ki! Csukd be a szemed és mondd 
ki egyik szeretted nevét! Neked is 
mosolyt csalt az arcodra?

Amikor Jézus nevét hallom, nem 
tudok nem mosolyogni. Nevének 
puszta hallatára is felötlik bennem 
mindaz, amit Ő jelent számomra: leg-
jobb barát, örök vezető, erőm forrása 
és igaz bizalmasom, aki minden rejtett 
félelmem, reményem és gondolatom 
ismeri. 

A Biblia arra bátorít, hogy min-
dig és mindenről imádkozzunk.1 Én 
megpróbálom szó szerint venni ezt a 
tanácsot és ennek eredményeként Jé-
zusnak nagyon sok szerep jut az éle-
temben. Ő a pénzügyi tanácsadóm, 
aki segít kidolgozni a költségvetést a 
komoly kiadásokhoz, Ő az ingatlan-
ügynököm, amikor házat keresek, de 
még a főszakács szerepét is neki adom, 
amikor sok emberre kell főznöm. Úgy 
érzem Ő is éppen ezt akarja. Az éle-
tem része akar lenni. 

Néhány nappal ezelőtt egy fontos 
döntésen gondolkoztam. Tudtam, 
hogy döntésem visszavonhatatlan 
lesz, hosszú távú következmények-
kel. Éreztem, ahogy ennek nyomása 
egyre nagyobb erővel nehezedik rám. 
Miközben próbáltam dűlőre jutni, 
hirtelen egy hang odabent azt mond-
ta „Miért aggódsz? Jézus itt van.“ Ne-
vének hallatára azonnal megváltozott 
minden. Eszembe jutott, hogy Jézus 

segíteni akart a döntésben, és ha meg-
kérem, rávezet majd a helyes ösvényre. 

Gyakran azon veszem észre ma-
gam, hogy egy régi gyerekdalt dú-
dolok. A kedvenc sora így hangzik: 
„Jézus nevében hatalom van, hatalom 
van.“ Felnőtt koromban jöttem csak 
rá igazán, hogy ez mennyire igaz. 
Mindenkinek szép a neve. A szüleink 
gyönyörű nevet választottak nekünk, 
abban a reményben, hogy felnőhe-
tünk hozzá. Jézus neve azonban egy 
különleges célt hordoz magában. „Jé-
zus“ azt jelent, hogy „velünk az Isten“, 
ami tükrözi az ő személyét, istenségét 
és célját, mint a világ Megváltója. 

Ezért olyan drága az Ő neve. Jézus. 
Minden benne van a névben!2

Sukunya Kumar-Hinha az 
Activated Magazin rendszeres 
olvasója Indiában, Gurgaonban él 
és az Új-Delhi diplomáciai misszió 
igazgató helyettese. ■

1. Lásd: I. Thessalonika 5:17

2. Lásd: Filippi 2:10-11, Zsidók 13:15,  

 I. János 2:12
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AKI  
TÖRŐDIK
Írta: Koos Stenger

Szeret
Írta: Evelyn Sichrovsky

Szeret -
Nem a tetteim vagy teljesítményem 

miatt,
Nem az eredményeim vagy hírnevem 

miatt,
Nem a siker pillanataiért,
Nem az erő és hit demonstrációjáért,
Nem azért mert nem adom fel,
harcolva éjjel és hajnalig kitartva.

Szeret -
Magamért, most és itt,
miközben bukdácsolva lépek,
szívemben álmokkal, falakkal és 

félelmekkel,
Állomások, csúcsok és bukások
életem kövét csiszolják.
Megváltott bűnös, ki elveszett, és akit 

megtalált.

Evelyn Sichrovsky angol szakos 
egyetemista. Tanulmányai 
mellett önkéntes misszionárius 
munkát végez és családjával 
Tajvanon él. ■

„Van egy perce? Fontos lenne,“ 
mondta a fiatalember, aki mosolyogva 
lépett hozzám. Velem akar beszélni? 
Miért? Meg kell vallanom, ránézésre 
kedvesnek tűnt, de bármit is akart, 
nem voltam jókedvemben. Aztán 
észrevettem, hogy egy Biblia volt 
nála, és azt gondoltam, mindent értek. 
Bizonyára téríteni akart és én voltam 
a következő áldozat. Na, azt már nem! 
Engem ugyan nem!

Önhitten szemügyre vettem. Mi-
ből gondolja, hogy nekem szükségem 
lehet arra, amit kínál? Vajon elolvasta 
a tibeti halottas könyvet, ahogyan én 
tettem? Tanulmányozta a különböző 
jógafajtákat, ahogyan azt én tettem? 
A tudatmódosító kábítószerekről is 
tudtam egyet mást. Ez az ember akar 
engem megvilágosítani?

„Tudja, hogy Isten törődik magá-
val?“ - kérdezte.

„Persze, hogy ismerem Istent,“ vála-
szoltam nyersen. „Én vagyok Isten, mint 
ahogy maga is! Mindenki Isten. Mind-
annyian a nagy kozmosz részei vagyunk.“

1. Ézsaiás 41:10

Először kicsit tanácstalanul nézett 
rám, de azután széles mosoly jelent 
meg az arcán. „Ezt nem tudom, ba-
rátom, de az biztos, hogy maga nem 
hasonlít Istenre!“

Egy grimasszal faképnél hagytam.
A helyzet az, hogy a fiatalember-

nek igaza volt. Egyáltalán nem úgy 
néztem ki, mint Isten. 

Még évekig utaztam szerte a vi-
lágban a válaszok után kutatva, míg 
végül magányomban és saját zűrzava-
rom közepette egy hangot hallottam: 
„Ne félj! Veled vagyok. Ne csüggedj, 
mert én vagyok Istened!“1 

Egy másik városon áthaladva egy 
másik fiatalemberrel találkoztam. Az 
ő arcán is széles mosoly ragyogott.

„Tudta, hogy Isten törődik magá-
val?“ - kérdezte.

Addigra kicsit visszavettem arro-
ganciámból. „Szeretnék többet tudni 
erről,“ válaszoltam.

Ez csaknem negyven évvel ezelőtt 
történt és Ő azóta is velem van.

Koos Stenger szabadúszó író 
Hollandiában. ■
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Isten valami  
újat tesz
Írta: Peter Amsterdam, átdolgozás

Amikor Jézus feltámadt a halálból, maga a feltámadás Isten új teremtésének, a lét 
új formájának első állomása volt, amely során Isten, az Ő hatalmánál fogva átformált egy emberi 
testet, amely felett a halálnak és a romlandóságnak többé nem volt hatalma. Soha korábban nem 
történt ilyesmi. „Tudván, hogy Krisztus, a ki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál 
többé rajta nem uralkodik,“1

Jézus feltámadott teste már nem fájt az elszenvedett kínzástól, a korbácsütésektől felszaggatott háta, 
a töviskoszorútól vérző feje, a szegekkel átütött keze és lába, átszúrt oldala már nem fájt. Már nem volt 
megviselt vagy kimerült az elszenvedett csapásoktól.

Feltámadott teste nem szellemi, hanem fizikai test volt, amit követői meg tudtak érinteni. Jézus taní-
totta őket,2 velük együtt ment,3 főzött nekik,4 és evett velük.5 Egy alkalommal több mint 500 atyafinak 
jelent meg.6 Negyven nap elteltével7 felszállt a mennybe,8 és Isten jobbjára ült.9

Keresztényként mi is Isten új teremtésének részesei vagyunk. Várjuk az időt, amikor Jézus visszatér, 
hogy a mi testünket is feltámassza.10 Pál apostol egy elvetett mag kikeléséhez hasonlítja a halálból való 
feltámadást, amiből új növény fejlődik ki.11 Elmagyarázza, hogy ez az új test romolhatatlan lesz, ami 
szellemi testként dicsőségben támasztatik fel.12

1. Róma 6:9

2. Lásd: Lukács 24:27

3. Lásd Lukács 24:13:15

4. Lásd: János 21:9-13

5. Lásd: 24:41-43

6. Lásd I. Korinthus 15:6

7. Lásd: Apostolok cselekedetei 1:3

8. Lásd: Apostolok cselekedetei 1:9-11

9. Lásd: Márk 16:19

10. I. Thessalonika 4:16-17, I. Korinthus 15:51-52

11. Lásd: I. Korinthus 15:35-38

12. Lásd: I. Korinthus 15:42-44, 49

13. Wayne Grudem, Systematic Theology,  

832. o.

14. Titusz 3:4-5

15. Galáta 5:22-23

16. A Jézus, akit nem ismertem (Grand Rapids, 

MI: Zondervan, 1995)
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Arra a következtetésre jutottam, hogy 
az emberi történelmet két megközelí-
tésből lehet nézni. Egyrészt összponto-
síthatunk a háborúkra és az erőszakra, 
a mocsokra, fájdalomra, tragédiákra és 
a halálra. Ebből a megközelítésből a 
Húsvét egy tündérmesébe illő kivétel, 
egy döbbenetes kivétel Isten nevében. 
Ez egyeseknek vigaszt nyújthat, bár 
be kell vallanom, hogy amikor egy ba-
rátom meghalt, a fájdalom olyan erős 
volt, hogy a túlvilágba vetett minden 
hit ködszerűnek és megfoghatatlan-
nak tűnt. A világot azonban másképp 
is láthatjuk. Amennyiben a Húsvétot 
tekintem a kiindulópontnak, a vitatha-
tatlan álláspontnak, amely szerint Isten 
az Övéivel bánik, az emberi történelem 
válik az ellentmondássá, a Húsvét pe-
dig a végső valóságba való bepillantás-
sá. A remény lávaként folyik a minden-
napok szilárd kérge alatt.

Talán így lehetne leírni a tanítvá-
nyok állapotát, amint zárt ajtók mö-
gött a felfoghatatlan húsvét vasárnap 
eseményeiről beszélgettek. Bizonyos 
értelemben semmi sem változott: Pa-
lesztina még mindig római uralom 
alatt állt, a vallási vezetők által a fejükre 
kitűzött vérdíj még mindig érvényben 
volt, a halál és a gonoszság még min-
dig tombolt odakint. A rácsodálkozás 
döbbenetét azonban fokozatosan az 
öröm felhangja váltotta fel. Ha Isten 
képes volt erre...
—Phillip Yancey16 (b. 1949)

A romolhatatlanság azt jelenti, hogy a testünk már nem fog ren-
delkezni a mostani gyengeségekkel. Nem fog öregedni, nem betegszik 
meg vagy fárad el többé. „Feltámadott testünk pont olyan lesz, ami-
lyennek Isten az Ő teremtését szánta,“ írta egy szerző.13

Amikor valaki személyes megváltójaként befogadja Jézust, Isten szel-
leme belé költözik, így teste ezáltal megújul és újjászületik. A megújulás 
olyan, mint egy renováció, ami során a hívő jobbá válik. Az újjászületés 
pedig egy Istennek szánt élet gyümölcse, az elme radikális megváltozása. 
„De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, 
nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából 
üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által.“14

Az új teremtés részeként Isten Szelleme megváltoztat bennünket 
és segít magunkra ölteni Krisztus értelmét, miközben fejlődünk, nö-
vekszünk az Isten szerinti tulajdonságokban, a szeretetben, örömben, 
türelemben, kedvességben, jóságban, hűségben, szelídségben és ön-
megtartóztatásban.15

Tehát van mit ünnepelnünk! Örülhetünk, hogy Isten bennünk la-
kik, segít, vezet és megújít bennünket, hogy új teremtésének részesei 
lehetünk, hogy az örökkévalóságon át ebben a majdani új testünkben 
élhetünk, tökéletes egészségben, öregedés és betegségek nélkül. Ez az 
Evangélium jó híre: Isten irántunk való szeretete, az örök élet ajándé-
ka, a halálból való feltámadás, az új élet Jézus Krisztusban ma és az új 
teremtésben töltendő új élet az örökkévalóságban.

Adja az Úr, hogy motiváljon bennünket a Jézuson keresztül elho-
zott ajándék csodája, és ezt minél több emberrel megoszthassuk. 

Peter Amsterdam és 
felesége, Maria Fontaine 
a Family International 
keresztény hitközösség 
vezetői. ■
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Tiszta 
lappal
Írta: Gabriel García Valdivieso

Tavaly Húsvét környékén 
nem voltam túlságosan elé-
gedett magammal. Azt éreztem, 
hogy nem teszek eleget az Evangélium 
elhívásának, ami mások szeretetét és 
az önzetlen életet illeti. Úgy éreztem, 
hogy túlságosan lefoglalnak az anyagi 
dolgok és komoly erőfeszítést tettem, 
hogy ezen változtassak. 

Nem sokkal ezután furcsa tapasztala-
tom volt a zsúfolt buszon hazafelé utazva. 
Amikor a feleségemmel felszálltunk, né-
hány fiatal nagyon kedvesen felajánlotta 
a helyét nekünk. Sally elfogadta, én azon-
ban megköszöntem és inkább állva ma-
radtam. „Szerintem ti is elég fáradtnak 
néztek ki,” mondtam a fiataloknak.

Nagyon meg voltam elégedve a vá-

laszommal és a jó cselekedettel, egé-
szen addig, amíg egy lány, aki éppen 
a mellettem lévő széken ült, meg nem 
bökte a karom. „Ne haragudjon, de 
megkérhetném, hogy vigyázzon a tás-
kájára? Ide-oda himbálózik és folyton 
belém ütközik.“ 

Ennyit a jó modorról! Elnézést kér-
tem, de nagyon rosszul éreztem ma-
gam. Valahogy így érezhetett Pál is, 
amikor ezt írta: „Mert nem a jót cselek-
szem, melyet akarok; hanem a gonoszt 
cselekszem, melyet nem akarok.“1 

Ahogy közeledett a Húsvét és készül-
tem a Bibliacsoportban tartandó szoká-
sos órámra, megdöbbentett a tökéletlen-
ségem miatt érzett kárhoztatás és a Jézus 
halálának célja közötti paradoxon, ami 
éppen az volt, hogy megváltson minket 
a bűneinktől és gyengeségeinktől és se-
gítsen szeretnünk Istent és egymást.

Egy másik alkalommal Az Isten Fia 
című filmben Jézus passióját nézve2 
hirtelen egy olyan elméletet értettem 
meg ismét, ami évek óta nem jutott 

eszembe: halála pillanatában a keresz-
ten Jézus tiszta lapot adott nekünk.3 
Évek teltek el azóta, hogy utoljára el-
gondolkoztam azon, mennyire hiába-
valóak saját erőfeszítéseink. Jézus ott 
volt a keresztre szegezve és ezt üzente 
nekem: „Megfizettem az árat helyet-
ted. Most menj és éld az új törvényt 
legjobb tudásod szerint. Segíteni fog-
lak ebben és munkálkodom benned 
és rajtad keresztül.“

A jelenet hihetetlenül felszabadí-
tó erejű volt. Az idő múlásával elfe-
ledkeztem a megváltás és a kegyelem 
egyszerűségéről és arról, hogy ez nem 
cselekedetekből és jóságból a miénk.4 
Csodálatos volt, hogy Isten ismét em-
lékeztetett az Ő jóságára,5 és arra, hogy 
mi csupán az Ő eszközei vagyunk.

Gabriel García Valdivieso az 
Activated Magazin spanyol 
kiadásának szerkesztője és 
a Family International tagja 
Chilében. ■

1. Róma 7:19

2. Christopher Spencer.  

 20th Century Fox, 2014.

3. Lásd: Kolossé 2:13-14

4. Lásd: Efézus 2:8-9

5. Lásd: Máté 19:17
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Biztos tipp
Írta: Luis Azcuénaga

Nagyon erős bennem a ver-
senyszellem és mindig szerettem 
a kockázatokat és a kihívást. Mindig 
érdekelt, hogy miként juthatnék nagy 
haszonhoz kis befektetéssel. 

Jó vagyok a sportokban és a játékok-
ban, de már kiskoromban se nagyon 
érdekelt egyetlen meccs sem, legyen az 
tenisz, pingpong vagy társasjáték, ha 
nem tétre ment. Felnőttként imádtam 
a hétvégi pókerjátékokat a barátaimmal, 
amelyek sokszor reggelig tartottak. 

Később hirtelen és váratlan válto-
zás jött az életembe. Megismertem 
Jézust, és a Szavai mély hatással voltak 

rám, belülről változtatva és alakítva 
életemet, céljaimat és prioritásaimat. 
Megértettem, hogy az igazi jutalmak 
mennyeiek, nem pedig földiek és, 
hogy enyém lehet ezek közül is a leg-
értékesebb, az örök élet. Ugyanarról a 
drágakőről van szó, amiről Jézus is be-
szélt az egyik példázatában, amelyben 
a kereskedő mindenét eladta, hogy 
megvehesse a drágagyöngyöt.1 

Tudtam, hogy ezzel nem veszíthe-
tek, hiszen a lépést a létező legjobb 
biztosítékok, az Isten ígéretein alapuló 
örök jutalmak garantálják: „Ne gyűjt-
setek magatoknak kincseket a földön, 
ahol a moly és a rozsda megemészti, 
és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, 
hanem gyűjtsetek magatoknak kin-
cseket a mennyben, ahol sem a moly, 

sem a rozsda nem emészti meg, és 
ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem 
lopják el. De keressétek először az ő 
országát és igazságát, és ezek is mind 
ráadásul megadatnak nektek.“2

Miután eldöntöttem, hogy Jézust 
fogom követni és az örökkévalókra 
fogom fektetni a hangsúlyt, a szerencse-
játékok és anyagiak iránti vonzalmam 
azonnal megszűnt. Most is szeretek ját-
szani és kedvelem a sportokat, de már 
nem érzek késztetést a fogadásra. Ez egy 
másik csodálatos ígéret beteljesedése 
volt: „És megismeritek az igazságot, 
és az igazság szabadokká tesz titeket.“3  

Luis Azcuénaga a Family 
International tagja Bogotában, 
Kolumbiában. ■

1. Lásd: Máté 13:45-46

2. Máté 6:19-20, 33

3. János 8:32
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Meg
találni a déli állomástÍrta: Joyce Suttin

Gyerekként a hit áthatotta 
életemet. Sohasem kételkedtem 
annak a szerető Istennek a létezésében, 
akit érdekel az én sorsom, aki válaszol 
imáimra és segít mindennapjaimban. 
Egyszerre tanultam meg beszélni és 
imádkozni. Jézusról szóló dalokat 
énekeltem, méghozzá nagy örömmel. 
Jézus igazán jelen volt az életemben. 
Nagyapám testvéreinek halála például 
nem gyászt, hanem ünneplést jelentett, 
hiszen arról emlékeztünk meg, hogy 
ők már egy jobb világban vannak.

Kamasz koromban azonban el-
kezdtem megkérdőjelezni a hitnek 
gyerek fejjel megtanult alapelveit. Azt 
gondoltam, hogy szüleimnek Istenbe 

és a Bibliába vetett hite túlságosan 
esendő és igen rövid idő alatt hívőből 
először kétkedővé, majd agnoszti-
kussá váltam. A világban körülöttem 
lévő dolgok többé nem voltak össze-
egyeztethetők a gyerekként megtanult 
egyszerű hittel. Amikor nagy hévvel 
előadtam új elképzeléseimet a hitem-
ről, szüleim mosolyogva mondták, 
hogy szívesen meghallgatnak, de a 
véleményem soha nem fogja eltéríteni 
őket attól, amiről tudják, hogy igaz.

Lelki keresésem egybeesett egy ko-
moly költözéssel. Egy kisvárosból a Mas-
sachusetts-i Bostonba költöztem. Az 
egyik szünet alkalmával úgy döntöttem, 
hogy vonattal utazok haza. Telefonon le-

foglaltam a jegyem és biztos voltam ben-
ne, hogy gond nélkül eltalálok metróval 
a South Station pályaudvarhoz. 

Hosszú metrózás után a „T“ alag-
útjaiban (így hívják a helyiek a bos-
toni metrót), leszálltam annál a meg-
állónál, ami a térképem szerint az ál-
lomáshoz legközelebb volt. A hosszú 
lépcsősor megmászása után az utca-
szintre érve elvakított a napfény. Tud-
tam, hogy az állomásnak ott kellett 
lennie valahol, de akármerre néztem, 
nem láttam sehol. Egy hatalmas árkád 
árnyékába húzódtam a nap elől, de az 
állomást továbbra se találtam. Foly-
ton az órámat néztem, azon aggódva, 
hogy lekésem a vonatom. Megkérdez-
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tem egy járókelőt, de ő csak furcsán 
nézett rám és továbbment.

Végül átmentem az utca túloldalára. 
Már épp kezdtem kiborulni, amikor 
visszapillantottam a helyre, ahonnan 
jöttem. Körülbelül három méter ma-
gasságban, hatalmas betűkkel a „South 
Station“ szavakat pillantottam meg. Az 
állomás hatalmas bejárata pontosan 
ott volt, ahol a metróból feljöttem. A 
hatalmas árkád volt az, ami alá behú-
zódtam, hogy a szemem megszokja a 
napfényt. Olyan nagy volt, hogy ko-
rábbi perspektívámból nem voltam ké-
pes felismerni. Csak akkor láttam meg, 
hogy pont ott voltam, ahol lennem 
kellett, amikor kicsit hátrébb álltam.

Röviddel a tapasztalat után kezd-
tem rájönni, hogy sok tekintetben 
különböztem nem hívő barátaimtól. 
Először is egyik kedvelt szokásom 
volt, hogy az ebédemet egy régi te-
metőben költsem el, ahol az 1600-as 
évekből származó sírok is voltak. Egy-
szer az egyik barátom megjegyezte, 
hogy nem találom-e furcsának, hogy a 
temetőbe járok lazítani. „Nem a halált 
juttatja eszedbe?“ - kérdezte.

Elgondolkoztam a kérdésen, mi-
közben a barátom befejezte a szend-
vicsemet. „Egyáltalán nem félek,“ 
válaszoltam. „Úgy gondolom, hogy a 
halál csupán egy átjáró a következő vi-
lágba. Kicsit olyan, mint egy újjászü-
letés. Amikor meghalok egy nagyobb 
és jobb világban találom majd ma-
gam.“ Ami megkülönböztetett a ba-
rátaimtól, hogy mélyen legbelül még 
mindig hittem. Még mindig hittem 
Istenben és Jézusban.

Néhány nappal később írtam a 
szüleimnek a South Station állomással 
kapcsolatos tapasztalatról és, hogy ez 
miként függött össze az agnoszticiz-
musból a hithez visszavezető utam-
mal. Új nézőpontomból többé nem 
voltak kételyek bennem a hitemmel 
kapcsolatban. Megköszöntem szüle-
imnek, hogy átadták nekem a hitüket, 

hogy türelmesek és megértőek voltak 
velem. Mindvégig tudták, hogy csak 
arra volt szükségem, hogy átmenjek az 
úton és felnézzek.

Azóta nyolc gyerekem született, 
és ahogy növekedtek, én is végignéz-
tem, ahogy némelyikük megküzdött 
kételyeivel és hátralépett. Próbáltam 
szüleim megértő példáját követni és 
közben elképzeltem, ahogy a gyere-
keim a South Station árkádja alatt 
állnak, miközben éppen azt keresik. 
Imádkozom értük, hiszen tudom, 
hogy az állomás ott van, akár elhi-
szik, akár nem és imádkozom, hogy 
idővel felnézzenek és észrevegyék, 
hogy pont ott állnak.

Mindannyiunkkal előfordul, 
hogy elveszettnek érezzük magun-
kat, és nem találjuk Istent. Keressük 
a hitet és az élet értelmét, majd rájö-
vünk, hogy mindvégig ott volt előt-
tünk és nagyobb volt, mint maga az 
élet. A South Station-höz hasonlóan 
éppen előtte állunk. Nem kell mást 
tennünk, mint helyet változtatni és 
az új szemszögből szemlélve rájönni, 
hogy pont ott vagyunk, ahol len-
nünk kell. 

Joyce Suttin tanár és író az 
Egyesült Államokban. ■
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EGY ÉLETRE ÉS MÉG TOVÁBB TARTÓ BARÁTSÁG
Csendes pillanatok
Írta: Abi May

Vagy egy fantasztikus barátom, akire 
mindig teljes mértékben számítha-
tok. Mindig megnyitja a szívét előt-
tem, és tudom, hogy én is nyugodtan 
megtehetem ugyanezt. Tudja, mi 
megy végbe a szívemben és megérti, 
hogy mi fontos számomra.

Barátaimnak mondalak titeket, mert 
mindent tudtotokra adtam, amit 
Atyámnál hallottam. 
- Jézus, János evangéliuma 15:15

Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, 
váram, Istenem ő benne bízom! 
- Zsoltárok 91:2 

Isten Igéje élő és ható. Élesebb min-
den kétélű kardnál. ... megítéli a szív 
gondolatait és szándékait. 
- Zsidók 4:12

Sokszor elszúrom a dolgokat. Ilyen 
vagyok. A barátom azonban soha 

nem ítél el ezért. Mindig kiáll értem. 
Ő ilyen barát. 

Bár a szívünk elítél, Isten mégis na-
gyobb a mi szívünknél, és mindent tud.
- I. János 3:20 

Én nem ítélek senkit. 
- Jézus, János evangéliuma 8:15

Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő 
magát meg nem tagadhatja. 
- II. Timóteus 2:13

Segít, amikor szorult helyzetben va-
gyok. Néha, amikor nem tudom, 
merrefelé tartsak, tanáccsal lát el. 
Néha előttem megy, hogy követhes-
sem, máskor pedig megvilágítja előt-
tem az utat, hogy lássak. 

Amikor a maga juhait mind kivezeti, 
előttük jár, és a juhok követik, mert is-
merik a hangját. - János evangéliuma 10:4 

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvé-
nyem világossága. 
- Zsoltárok 119:105 

Nagyon nehéz időszakot tudha-
tok magam mögött. Sokszor nem 
tudtam, hogyan vészelhetem át, Ő 
mégis mindig ott állt mellettem, 
készen arra, hogy segítsen. 

Az én segítségem az Úrtól van, a ki 
teremtette az eget és földet. 
- Zsoltárok 121:2

Mivel én vagyok Urad, Istened, a 
ki jobbkezedet fogom, és a ki ezt 
mondom néked: Ne félj, én meg-
segítelek! 
- Ézsaiás 41:13 

Ő azonban nemcsak a nehéz idők-
ben van mellettem, igazi jóbarát, 
akivel lehet örülni, és aki tudja, 
hogyan kell élvezni az életet. Tud-
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EGY ÉLETRE ÉS MÉG TOVÁBB TARTÓ BARÁTSÁG
Csendes pillanatok
Írta: Abi May

K É Z A K É Z B E N A Z 
Ö R Ö K K É VA LÓ S ÁG B A N

Jézus, azt mondtad nekünk, hogy 
„higgyetek Istenben, és higgyetek 
én bennem.“1 Hiszem, hogy Isten Fia 
vagy és, hogy meghaltál értem, majd 
feltámadtál és legyőzted a halált.2 
Kérlek, bocsásd meg a hibáimat és 
gyengeségeimet. Gyere be az éle-
tembe és tarts szerető karjaidban az 
egész örökkévalóságon át!

Akiben Krisztus barátként és nemes 
vezetőként lakik, az mindent képes ki-
állni, mert Krisztus segíti és erősíti, aki 
soha nem hagy el. Ő igaz barát. 
- Avilai Szent Teréz (1515–1582)

Egyetlen biztos alap létezik: a Jézus 
Krisztussal való igaz, mély kapcso-
lat, ami minden nehézségen átsegít. 
Akármilyen vihar dühöng körülötted, 
szilárdan megállsz az Ő szeretetében. 
—Charles Stanley (sz. 1932)

Szeretetre éhesen néz rád. Kedvesség-
re éhesen könyörög. Hűségért epedve 
remél. Hajlékot keres szívedben. Meg-
teszed Neki? - Teréz anya (1910-1997)

Az a lélek, amelyik teljesen, fenntartá-
sok nélkül Istennek adja magát, meg-
telik az Ő békéjével. Minél közelebb 
vagyunk Istenhez, annál erősebbek és 
békésebbek leszünk. 
—Jean Grou (1731–1803) ■

ja, mikor kell nevetni és örülni és 
mikor kell sírni vagy együtt érezni.

Megvan az ideje a sírásnak, és megvan 
az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a 
gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. 
- Prédikátor könyve 3:4 

Mert csak én tudom, mi a tervem ve-
letek - így szól az ÚR -: békességet és 
nem romlást tervezek, és reményteljes 
jövőt adok nektek. - Jeremiás 29:11

 Én azért jöttem, hogy életük legyen, 
sőt bőségben éljenek. - Jézus, János 
evangéliuma 10:10 

Nem Ő az egyetlen barátom. Itt-ott a 
többi barátom is tesz hasonlókat, de 
nincs még egy olyan ember, aki állan-
dóan itt lenne, mint Ő. 

Íme, én veletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig. - Máté evangéliuma 28:20

Nem zár ki senkit. Nem nézi a ma-
gasságunkat, a korunkat, a fajunkat 
vagy társadalmi helyzetünket. Min-
denkit elfogad, aki Hozzá jön. 

Arra kérem, hogy erősítsen meg té-
ged az Ő lelke által, nem nyers, fi-
zikai, hanem dicsőséges belső erővel, 
hogy Krisztus éljen benned, ahogy 
megnyitod számára az ajtót és bein-
vitálod. Őt pedig arra kérem, hogy 
két lábbal erősen megállva a szere-
tetben, a többi kereszténnyel együtt 
képes legyél befogadni ezt a hihetet-
len krisztusi szeretetet. Fogadd el és 
tapasztald meg mélységét! Tedd pró-
bára erejét! Merülj el benne! Ismerd 
meg magasságait! Élj teljes életet, 
hogy így az Istennek egész teljességé-
ig betelhess. 
- Efézus 3:16-19 (Csia Lajos fordítása)

Abi May szabadúszó író és 
oktató Nagy-Britanniában. ■

1. János 14:1

2. Lásd: I. Thessalonika 5:10
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Éljünk!
Ha megtaláltál Engem, megtaláltad a teljes élet megtapasztalásának titkát. Sokkal több va-
gyok egy 2000 évvel ezelőtt élt történelmi személyiségnél. Mivel feltámadtam a halálból, ak-
tívabb és élettel telibb vagyok ma, mint amikor a földön jártam. Az én életem által pedig te is 
megtapasztalhatod, hogy milyen az az élet és az a szeretet, amit Isten eredetileg az embernek 
szánt. Nemcsak most, hanem az egész örökkévalóságban is. Nincs olyan fájdalom, amit ne 
tudnék meggyógyítani, nincs olyan szomorúság, amit ne lennék képes örömmé alakítani és 
nincs olyan szükség, amit ne tudnék betölteni.
 
Minden szívben ott vagyok, amelyik beinvitál. Aktívan munkálkodom, mindent megújítok, 
helyreállítok, jobbá és szebbé teszek, ha kapok rá esélyt. Hadd éljek benned is! 

Jézustól szeretettel


