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A  S Z E R K E S ZTŐ  B E V E Z ETŐ J E
a  válto z ás  k i h í vásai

A legtöbb ember számára Krisztus megismerése és el-
fogadása életmegváltoztató esemény. Zákeusnak pél-
dául egész élete a feje tetejére állt, miután találkozott 
és beszélgetett Jézussal.1 Saul néhány nap leforgása 
alatt a tanítványok „fenyegetéstől és öldökléstől“2 
egészen odáig jutott, hogy Pál apostolként az Evangé-

liumot hirdette. Manapság pedig milyen gyakran hallunk olyan bizonyságokat, 
hogy valaki azonnal megszabadult valamilyen káros szenvedélytől.

Igaz, hogy csupán csak néhányan tapasztalnak ilyen drámai változásokat, 
tudjuk, hogy Isten azt akarja, hogy a hívők növekedjenek. Ahogyan Billy Gra-
ham mondta, „kereszténynek lenni többet jelent egy azonnali megtérésnél - egy 
állandó folyamatról van szó, amely során növekszünk, hogy egyre inkább Jézus-
ra hasonlítsunk.“ Pál így fogalmazta meg ugyanezt: „Hogy levetkezzétek ama 
régi élet szerint való ó embert, ... Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke sze-
rint, És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban 
és valóságos szentségben.“3

Természetesen tudjuk, hogy senki sem tökéletes. Ez tény. Szerencsére azon-
ban olyan Istenünk van, Aki mindentudó - ismeri a jövőnket és fel tud készíteni 
a ránk váró kihívásokra - mindenható – az Ő segítsége így minden esélynél 
többet jelent. Emellett feltétel nélkül szeret bennünket és segíteni akar nekünk. 

Amikor úgy érzed, hogy az élet megsemmisítő csapást mért rád és nem tu-
dod, hogy fel tudsz-e valaha állni, vagy attól félsz, hogy már nem vagy képes 
semmi hasznos dologra, ne ess kétségbe! Isten nemcsak újrahasznosít, de képes 
többet kihozni belőlünk, mint korábban remélni mertük volna. Soha nem tud-
hatod, hogy milyen csodálatos és nagy dolgokat tartogat még számodra!

Samuel Keating
Ügyvezető Szerkesztő

1. Lásd: Lukács 19:1-10

2. Apostolok cselekedetei 9:1

3. Efézusbeliek 4:22-24
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Itt ülök, miközben a moni-
torom szélére biggyesztett 
könyvjelzőt bámulom, Most 
már biztos, hogy ez a világ legaranyosabb 
könyvjelzője. Egy, a kislányát átölelő 
édesanya van rajta és egy idézet Charles 
Dickens-től: „Nem csekélység, amikor 
valaki, aki frissen érkezett Istentől, szeret 
bennünket.“ Amikor először olvastam 
ezt az idézetet egész testem libabőrös lett. 
Elhatároztam, hogy a következő köny-
vemben ezt a könyvjelzőt használom 
majd. Sajnos azonban elmulasztottam, 
hogy azonnal biztos helyre dugjam, 
ahol megtalálom majd, amikor szük-
ségem lesz rá, így sokáig ott hevert az 
íróasztalomon, félúton a nagyság felé, 
tökéletes magasságban ahhoz, hogy egy 
nagyon édes és nagyon alacsony személy 
(a három éves lányom személyében) ész-
revegye és felkapja.

Olyanfajta könyvjelzőről van szó, 

amelyiknek a tetején egy kis négyzet há-
rom oldala ki van vágva, tehát be lehet 
akasztani a lap tetejébe, hogy ne essen 
ki. Mire észrevettem, hogy Kimberly 
megtalálta, már késő volt és a bevágott 
rész leszakadt.

Természetesen tudtam, hogy nem 
volt szándékos. Nem készakarva tépte 
el, csak próbált rájönni, hogy mire volt 
jó a bevágás. Mivel azonban a könyvjel-
ző annyira a szívemhez nőtt, kicsit mégis 
megviselt a felfedezés. Visszaszereztem a 
könyvjelző darabjait és félretettem őket.
Később, miután Kimberly már lefe-
küdt, felvettem a darabokat és ismét 
elolvastam az idézetet. Hirtelen az egész 
tapasztalat szíven ütött és egészen más 
megvilágításban láttam a történteket. A 
könyvjelzőnek vajon tökéletesnek kellett 
lennie ahhoz, hogy különleges legyen? 
Még mindig megragaszthatom és akkor 
olyan lesz, mint újkorában, talán még 

annál is jobb, mert lesz benne valami, 
ami korábban nem: bizonyíték arra, hogy 
azok az apró kezek, amiket annyira sze-
retek, megérintették. Ma ez a könyvjelző 
kétszer olyan becses a szívemnek, mint 
előtte, ragasztószalagostúl mindenestül. ■

A gazdagság elszáll, a kényelem sem-
mivé lesz, a remény elhervad, de a 
szeretet örökké megmarad. Az Isten 
szeretet. —Lew Wallace (1827–1905) 

Igyekezzünk, hogy úgy lássuk a dol-
gokat, ahogy lenniük kellene, és amíg 
ebben a tökéletlen világban élünk, 
gyönyörködjünk ebben a tökéletlen-
ségben, hogy a nap minden egyes 
építőköve a másikon nyugodva 
gazdag életet eredményezzen, nem 
az üveg ridegségét, hanem a szeretet 
gazdagságát tükrözve. 
- Ismeretlen szerző ■

Írta: Jas SinclairA könyvjelző
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A mélység 
csak így tud elég nedved termelni.1 
Nem egy példa létezik, amikor a ne-
héz körülmények különleges embere-
ket faragtak. Olyan embereket, akik 
együttérzőek, bölcsek, tele vannak 
reménnyel, 

örömmel, türelemmel, akik önfelál-
dozóak és egyéb jó tulajdonságokkal 
rendelkeznek.

Azok a helyek azonban, ahol ilyen 
tulajdonságokra szert lehet tenni, nem 
túl csábítóak és nem sokan akarnak 

odamenni.
Én személy szerint sem-

milyen különösebb traumát 

1. “Miért olyan drága a juharszirup,” 

http://www.businessweek.

com/stories/2008-09-27/

why-maple-syrup-costs-so-

muchbusinessweek-business-news-

stock-market-and-financial-advice

2. Róma 5:3-4

Írta: Mara Hodler

Tengerparti sétám során 
egy simára csiszolódott üvegdarabot 
vettem észre a homokban. Simára 
csiszolva egy közönséges üvegdarab 
is olyan szép tud lenni, mint egy 
kirakatba illő drágakő. Az óceán 
ugyanilyen csodákra képes egy darab 
fával is. Egy simára csiszolódott, partra 
vetett értéktelen fadarab azonnal dizáj-
ner dísszé változik. A homok vagy a 
tenger vize által simára csiszolt fa vagy 
üvegdarabok különlegesek. Van, aki 
még gyűjti is őket és pénzt is keres vele.

A természet telis tele van olyan 
példákkal, amikor a körülmények egy 
értéktelen, nem sok szépséggel ren-
delkező tárgyat különlegesen széppé 
és értékessé tesz. Ilyen az igazgyöngy, 
a gyémánt, vagy azok a fák, amik a 
magas hegyekben nőnek. Még a ju-
harszirup termelődéséhez is szükség 
van a fának van a hosszú télre, mert 
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nem tapasztaltam még az életben. 
Megvan minden végtagom, soha nem 
öltek meg senkit a szemem láttára, 
senki nem halt meg a karjaimban, de 
voltak idők az életemben, amikor Isten 
mégis alakított rajtam, csak éppen más 
módszerekkel. Például kínos és elég 
komoly tévedések segítségével vagy 
éppen olyan változásokon keresztül, 
amik nem voltak ínyemre, vagy ami-
kor valamilyen személyes kapcsola-
tomnak vége szakadt. Akadtak persze 
egészségügyi problémák és egyéb ne-
hézségek is, amik felkavarták életemet 
és csiszoltak rajta, ahogyan a tenger 

hullámai teszik az üvegdarabbal.
Amikor először találtam 

ilyen üvegkövet a tenger-
parton nagyon izgatott 

lettem. Mindenféle 
ötletem támadt, 

hogy mit fogok 
majd kezde-
ni ezekkel a 
kincsekkel 
és hogy még 
vé l e t l enü l 

se fogyjak ki 
ezekből a gyö-

nyörű díszekből, úgy 

döntöttem, hogy gyártok magamnak 
néhányat. Nem volt nehéz összeszed-
nem egy egész rakás éles törött üvegda-
rabot. Találtam barnát, világoszöldet, 
sötétzöldet, átlátszót és néhány világos-
kéket is. Elhelyeztem az üvegdarabokat 
egy vízzel és homokkal teli mederbe a 
part mentén, amiből nem tudtak ki-
mosódni, de azért a víz mozgása érte 
őket és izgatottan vártam, hogy mit 
találok majd, ha néhány hét múlva 
visszatérek.

Persze nem egészen azt találtam, 
amire számítottam. Az üvegdarabok 
ott voltak és a formájuk is változott né-
mileg, de egyáltalán nem voltak simák. 
Nem voltak szépek, legalábbis egyelőre 
nem.

A lényeg, hogy az embernek türel-
mesnek kell lennie. Időbe telik, míg az 
üveg simára csiszolódik, vagy amíg a 
homokszemből igazgyöngy lesz, illetve 
a széndarab gyémánttá alakul. Ugyan-
úgy, ahogy nekünk is időbe telik olyan 
gyengédségre és összetört szívre szert 
tenni, ami Krisztusra jellemző.

Amikor legközelebb hullámok 
csapnak át a fejed felett, amikor a pró-
bálkozásaid nem járnak sikerrel, vagy 
valaki, aki fontos számodra nem mu-

tat hasonló érdeklődést irántad, netán 
valami, amit nagyon akartál mégsem 
jön össze, emlékezz, hogy mi történik 
veled!

Az a bizonyos hullám, jelentkezzen 
bármilyen formában is, türelemre ta-
nít. Kitartásra tanít. Együttérzésre ta-
nít. Megmutatja, hogy Isten az egyet-
len, akiben sohasem csalódunk és Aki 
olyan békét eredményez, ami nem a 
körülményektől függ. Akármit is tanít-
son neked, a végeredmény garantáltan 
tetszeni fog.

„De nemcsak ezzel dicsekszünk, ha-
nem a szenvedéseinkkel is, tudva, hogy 
a szenvedés állhatatosságot munkál, 
az állhatatosság pedig kipróbáltságot, 
a kipróbáltság pedig reménységet.“2 
Akármennyire is utálom a nehéz dol-
gokat, egyet kell értsek Pállal. Tudom, 
hogy minden egyes hullám, ami átcsa-
pott felettem mindig javított is rajtam 
egy kicsit.

Mara Hodler a Közel-Keleten 
és Kelet-Afrikában végzett 
missziós szolgálatot. Jelenleg 
Texas államban él férjével 
és gyermekeivel és egy kis 
családi vállalkozást vezet. ■

ékszerei
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SZAKADÁSOK ÉS  
JAVÍTÁSOK
Írta: Rosane Pereira 

Gyerekkoromban emléks-
zem, hogy édesanyám egy egész kosár 
javítani való ruhát tartott a varrógép 
mellett, többnyire tőlünk gyerekektől, 
és szombat reggelente mindig megvarrt 
belőlük néhányat. Sok jó emlékem 
maradt azokból az időkből. Szerettem 
mellette ülni és ellesni néhány varrási 
praktikát, és még a babaruha varrás 
fortélyait is ellestem. A legfontosabb 
dolog azonban, amit tanultam, egy 
ezzel kapcsolatos megjegyzése volt. „Az 
élet olyan, mint a varrás, amit hétről 
hétre végzek.“ - mondta. „Amikor 
valami elromlik, az ember megjavítja. 
Ha valami elszakad, megvarrja. Az 
ember így tud haladni.“

Ahogy nőttem, én is megtanultam, 
hogy az élet nem mindig olyan, mint 
egy új ruha. Néha elszakad, szétnyílik 
a varrás mentén vagy leesik róla egy 
gomb. Édesanyám azonban megtaní-
totta nekem, hogy mindig van meg-
oldás. Kezdjük újra, kérjünk bocsá-

natot, javítsuk ki a hibát, bocsássunk 
meg és segítsünk helyrehozni a bajt.

A Példabeszédek 27:6 azt mondja: 
„Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, 
de utálatos a gyűlölködő csókja.“ Ami-
kor először elolvastam ezt az Igét, ledöb-
bentem. Addig azt gondoltam, hogy 
barátnak lenni azt jelenti, hogy csak 
pozitív dolgokat mondunk a másiknak, 
soha nem kritizáljuk vagy helyesbítjük 
ki. Megtanultam, hogy sokat nyerhe-
tek azzal, ha figyelek az engem szerető 
emberek jó szándékú feddésére. Ilyenek 
az igazi barátaim, a férjem, a testvéreim 
vagy a saját felnőtt gyerekeim.  

Rájöttem, hogy a lelki növekedés-
hez fontos minden forrásra figyelni 
és minden jó tanácsot meghallgatni 
és eltöprengeni rajtuk, ahelyett, hogy 
büszkeségből azonnal visszautasítanánk. 
Megpróbálhatunk szeretteinknek is ta-
nácsod adni, amikor tapasztalatból tud-
juk, hogy az általuk választott ösvény 
csak vereséghez vagy bukáshoz vezethet.

Vezetés közben saját autónk lámpá-
it sokkal jobban lehet látni egy másik 
járműből, mint a sajátunkból. Ugyanez 
igaz saját gyengeségeinkre és hibáinkra 
is. A hű barátok segíthetnek nekünk fej-
lődni. Így lelkileg is növekedhetünk és 
közelebb kerülhetünk Isten számunkra 
kitűzött céljaihoz. Elégedettebbek és 
boldogabbak leszünk, kicsit ahhoz ha-
sonlóan, mint amikor sikeresen vizsgá-
zunk valamiből. 

Tehát, amikor valami nem sikerül, 
ne ess kétségbe! Mindig van hová fej-
lődni. Isten a második lehetőségek 
Istene. Az a lényeg, hogy tanuljunk a 
hibáinkból, átmenjünk a vizsgán és to-
vábblépjünk. Emlékezz, hogy amikor 
valami elszakad, többnyire meg lehet 
varrni.

Rosane Pereira angol tanár 
és író és Brazíliában, Rio de 
Janeiro-ban él, a Family Inter-
national tagja. ■
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KI A 
KOMFORTZÓNÁBÓL!

Nem olyan régen úgy érez-
tem, hogy nagy szükségem lenne 
valamilyen fajta változásra, de nem 
tudtam, hogy pontosan mire. Folyton 
ott motoszkált bennem a gondolat, de 
megpróbáltam elhessegetni.

Kicsivel később lányom, Joanna 
elhívott, hogy vegyek részt egy edzés-
programban, ami sokfajta mozgást 
magában foglalt: szálkásítást, nyúj-
tást, koncentrációt és meditációt is. 
Általában nem szeretem a csoportos 
edzéseket, így elsőre nem voltam 
benne biztos, hogy elfogadjam-e a 
meghívást. Jobban szeretek otthon 
vagy a természetben, de mindenkép-
pen egyedül tornázni. A szobabiciklit 
is kedvelem.  

A lányom azonban nem hagyott 
békén. „Anya, gyerek már! Fontos 
lenne, hogy néha kizökkenj a rutin-
ból és ne csak a komfortzónádban 
mozogj. Legalább próbáld ki. Meg-
látod, jól fog esni!“

„Elhagyni a komfortzónámat... jól 

fog esni,“ ezek a szavak kavarogtak a 
fejemben. Lehet, hogy tényleg igaza 
van. Bár tényleg szeretek a komfortz-
ónámban maradni, rájöttem, hogy 
ha most nem változtatok, sohasem 
fogok.

Amikor beléptem az edzőterem-
be, Joanna csupa mosoly volt és 
mindent megmutatott: „Ja, és elfe-
lejtettem szólni, hogy a bemelegítést 
egy forró helyiségben végezzük, hogy 
detoxifikáljuk magunkat.“ 

Fúj! Egy újabb nem-szeretem té-
nyező. Összeszorítottam a fogam. 
Most már nincs visszaút.

Ma, hat hónappal azután, hogy el-
döntöttem, végigcsinálom a heti két 
alkalommal járó hathónapos progra-
mot, örülök, hogy igent mondtam. 
Ez a látszólag aprócska döntés egy 
egész sor új ötlet előtt nyitott ajtót, 
aminek következtében új barátokra 
és új életszemléletre is szert tettem. 
Jobban érzem magam fizikailag és ta-
lán bátrabb is lettem ahhoz, hogy új 

dolgokba vágjam a fejszém.
Az ember olyan könnyen hozzá-

szokik a régi, kényelmes kerékvágás-
hoz. Ez a tapasztalat eszembe juttat-
ta, hogy mennyire fontos szorosan 
Istent követve haladni, időt szakítani 
arra, hogy figyeljünk csendes hang-
jára, ami az egyedüli biztos útmuta-
tás a sok változás között. Nemcsak a 
lányom, de Isten is tartogat új dol-
gokat számomra. Ráébredtem, hogy 
kicsit ellustultam. Nemcsak a tes-
tedzésben, de abban is, hogy aktívan 
próbáljak hallani Istentől. 

Boldog vagyok, hogy sikerült ki-
zökkenteni magam a komfortzóná-
ból és mostantól kezdve minden nap 
ellenőrizni fogom napi rutinomat, 
hogy minimalizáljam a berögzült ele-
meket.

Iris Richard tanácsadóként 
dolgozik Kenyában, ahol 1995 
óta végez aktív önkéntes 
munkát. ■

Írta: Iris Richard
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ÖTLÉPCSŐS 
RECEPT  

És kereste az Istent ... 
mindaddig, amíg az URat kereste, jó 
előmenetelt adott neki Isten.1 

Ahhoz, hogy egészségesek marad-
junk, ügyelnünk kell arra, hogy mit 
eszünk és időt kell szakítanunk a 
testedzésre. Ehhez hasonlóan a lelki 
egészséghez a lelki edzésre kell hang-
súlyt fektetnünk.

Nézzük meg a lelki növekedés öt 
legfontosabb pontját.

1. Legyen szoros kapcsola-
tod Istennel a lelki táplálékok 
segítségével.

Az egészséges, erős lelki élet elen-
gedhetetlen feltétele az Istentől való 
lelki táplálék. Jézus is megerősítette, 

hogy Isten Igéje a mi lelki táplálé-
kunk forrása, amikor az alábbi ótest-
amentumi verset idézte: „Nemcsak 
kenyérrel él az ember, hanem minden 
igével, amely Isten szájából szárma-
zik.“2 

A Biblia az az „ige, ami Isten szá-
jából származik.“ Ahogy minden nap 
szükségünk van fizikai táplálékra a jó 
egészség és erőnlét fenntartásához, 
lelki táplálékra is minden nap szert 
kell tennünk. Ha csupán néhány per-
cet töltesz Istennel naponta, egyet-
len alkalmat sem hagyhatsz ki. Jézus 
az mondta: „a beszédek, a melyeket 
én szólok néktek, lélek és élet.“3 Ne 
hagyd ki napi „lélek“ és „étel“ adago-
dat!

Honnan szerezhetjük be lelki táp-
lálékunkat? Elsősorban a Bibliából, 

Isten Igéjéből. Jó forrás lehet még 
olyan hitépítő anyagok (média) ol-
vasása, hallgatása, megtekintése, 
amit Isten hű emberei írtak vagy 
állítottak össze. Más keresztények 
Istentől inspirált írásai is megerősít-
hetik hitünket és segíthetnek meg-
érteni a Szentírást vagy segíthetnek 
Isten Igéjének gyakorlati alkalmazá-
sában.

2. Alakíts ki aktív imaéletet.
Az ima kulcsfontosságú része lelki 

életünknek, hiszen az imán keresztül 
kommunikálunk Istennel, a terem-
tőnkkel. Beszélhetünk Vele, dicsér-
hetjük, dicsőíthetjük, elmondhatjuk 
Neki gondjainkat, bajainkat, szüksé-
geinket, segítséget, erőt, közbeavat-
kozást kérhetünk Tőle. Az imában 
arra kérjük Őt, hogy az Ő akarata 
legyen meg és ugyanakkor hallgatjuk 
az Ő hangját, hogy megmutassa az 
utat, bátorítson és vígasztaljon. Az 
ima egy kétirányú párbeszéd, amin 

1.  II. Krónikák 26:5

2. Máté 4:4, V. Mózes 8:3

3. János 6:63

4. Lásd: Jakab 1:22

– LELKI 
NÖVEKEDÉSÍrta: Peter Amsterdam, átdolgozás
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keresztül elmélyíthetjük kapcsola-
tunkat Istennel.

Az imán keresztül Istenre és az Ő 
erős vállaira vethetjük minden földi 
gondunkat. Ha téged érdekel valami, 
akkor az Istent is érdekli. Vagy ahogy 
a mondás tartja, „Ha valami elég 
komoly ahhoz, hogy aggódj miatta, 
akkor ahhoz is elég komoly, hogy 
imádkozz felőle.“

3. A szíved legyen rendben Isten 
szemében.

A lelki egészség és növekedés kö-
vetkező pontja az Istennek tetsző 
szív. Ez nem azt jelenti, hogy az em-
bernek tökéletesnek kell lennie. Jézus 
tudja, hogy vannak hibáid és emberi 
gyengeségeid, hiszen Ő is élt emberi 
testben. Amikor odaadta az életét a 
mi bűneinkért, tudta, hogy mi soha 
nem lehetünk tökéletesek, akármeny-
nyire is próbálkozunk. Azáltal lehet 
tökéletes békénk és nyerhetünk bo-
csánatot, ha rendszeresen megvalljuk 
hibáinkat, tévedéseinket és bűne-
inket. Békét találunk a megbocsá-

tásban, amikor alázattal elismerjük 
hibáinkat és szélesre tárt karjaiba sza-
ladunk.

A rendszeres tisztítás lehetővé te-
szi, hogy lelki életed erős legyen, és 
valóban békét eredményezzen. Ami-
kor tudod, hogy a szíved a helyén van 
és nincs megvallatlan bűn az életed-
ben, sokkal szívesebben töltesz időt 
Istennel dicsőítésben és imában és 
több hited lesz Isten áldásaira és gon-
doskodására.

4. Kövesd Istent (az Igéjét, hang-
ját és vezetését)

A lelki növekedés egy másik alap-
vető része Isten Igéjének követése. 
Keresztényként arra hívattunk el, 
hogy engedelmeskedjünk Istennek, a 
nekünk adott általános útmutatás és 
személyes vezetés terén egyaránt.

Ne akarjunk okoskodó keresz-
tények lenni, akik sokat tudnak a 
teológiáról és a lelkiekről. Ne csak 
beszéljünk Jézusról és arról, hogy 
mit vár el a követőitől. A lelki igaz-
ságokat alkalmaznunk is kell a saját 
életünkre, hogy élő példák lehes-
sünk, ami csak akkor lehetséges, ha 

az Igének megtartói, nemcsak hall-
gatói vagyunk.4

5. Legyen közösséged más hívőkkel.
A hívők gyülekezése sokat ad a 

közösség minden tagjának. A kö-
zös dicsőítés, igeolvasás, ének, ima 
és beszélgetés megerősíti a hívőket. 
Felfrissülünk, látásunk kitisztul és 
felkészültebben fogadjuk majd azo-
kat a dolgokat, amiket Isten hoz az 
életünkbe.

Sokszor nem egyszerű időt szakí-
tani, hogy együtt lehessünk más hí-
vőkkel egy olyan közösségben, ahol 
tényleg otthon érezzük magunkat. Ez 
azonban nemcsak személyes növeke-
désünk és jólétünk szempontjából 
fontos, de arra is erőt ad, hogy ko-
moly hatással legyünk a világra.

A lényeg tehát, hogy figyelj oda 
lelki életedre, amiben segítségedre 
lehet a fenti öt pont, ha azokat átül-
teted a gyakorlatba. Meglátod, nem 
fogsz csalódni az eredményben.

Peter Amsterdam és felesége, 
Maria Fontaine a Family Inter-
national keresztény hitközös-
ség vezetői. ■
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Írta: Chris hunt 

BÚCSÚ EGY RÉGI 
JÓBARÁTTÓL

Idős édesanyámmal beszéltem 
telefonon. „Amikor legközelebb 
meglátogatsz, szeretném, ha benéznél a 
garázsba. A bátyád segített kitakarítani 
és talált néhány régi dolgot, ami a tiéd.“

Vajon milyen gyerekkori emlékek le-
hetnék még ott ennyi idő után? Amikor 
megérkeztem, megtudtam. Egy régi, 
manuális írógép volt. Még mindig erős, 
mint a bivaly, persze egy kicsit rozsdás 
állapotban a hosszú állástól. A gép látvá-
nya sok boldog régi emléket hozott elő. 
A szüleim egy sikeres vizsga jutalmaként 
vásárolták nekem még 11 éves korom-
ban. Magamtól tanultam meg gépelni 
és kamasz koromban sok órát töltöttem 
az öreg gép előtt, hogy megörökítsem 
kedvenc verseimet és történeteimet.

Mielőtt rávettem volna magam, 
hogy végleg búcsút mondjak régi ba-
rátomnak, elhatároztam, hogy még 
egyszer utoljára gépelek rajta egy kicsit. 
Elfelejtettem milyen komoly erőre van 
szükség ahhoz, hogy az ember leüssön 
egy betűt egy régi típusú írógépen. Le-

het, hogy a szalag kopottsága miatt, de 
alig láttam, hogy mit írok és ráadásul 
állandóan melléütöttem. Jobb kisujjam 
automatikusan indult, hogy javítsa a 
hibát, amikor rájöttem, hogy itt, a régi 
írógépek világában ugyan hiába kere-
sem a törlés gombot. Kemény munká-
val végül sikerül lepötyögnöm néhány 
szót. Megszólalt egy csengő, emlékez-
tetve, hogy a hosszú fémkar segítségével 
új sort kell kezdenem. A sok erőfeszítés 
ellenére csak nagyon kevés eredményt 
tudtam felmutatni.

Mennyire más a gépelés új table-
temen! Pille könnyű és hordozható. 
Oda viszem, ahová akarom. Csak elő-
kapom a táskámból, megnyomom a 
bekapcsoló gombot és azonnal készen 
áll. A betűk akármilyen lágy érintésre 
megjelenek a kijelzőn, a hibákat pedig 
bármikor törölhetem. Vagy használha-
tom az automata javítás funkciót és a 
helyesírással tulajdonképpen nem is kell 
foglalkoznom. Azután egyetlen kattin-
tással elmentem az egészet. Néhány to-
vábbi kattintás és akárhány barátomnak 
továbbíthatom a leírt sorokat bárhol a 

világon. Nem kell hozzá indigó, boríték 
vagy bélyeg, barátaim pedig azonnal 
meg is kapják a levelet.

A lelki életünk is hasonló módon 
alakult át az évek során. Isten hor-
dozható lelki technológiát adott a 
kezünkbe, amit csodálatosan tudunk 
használni mindennapi életünkben: 
ilyen például az ima, Istennel való 
személyes kapcsolatunk, a Lélek aján-
dékai, mint például a bölcsesség, tu-
dás vagy a hit,1 de rajtunk áll, hogy 
kihasználjuk-e. Kihasználhatjuk az 
Isten által nyújtott ajándékokat vagy 
megpróbálhatunk elvegetálni nél-
külük. Ez pont olyan értelmetlen len-
ne, mintha ma is a régi írógépemen 
próbálnék dolgozni, a bármikor ren-
delkezésemre álló, gyors, könnyű és 
hordozható táblagép helyett. Isten lel-
ki technológiái segíthetnek életünk-
ben, tehát ne féljünk használni őket! 

Chris Hunt Nagy-Britanniában 
él és 1999-es első megjelenése 
óta rendszeres olvasója az 
Activated Magazinnak. ■1. Lásd: I. Korinthus 12
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VÁLTOZTASD 
VALÓSÁGGÁ AZ 
ÁLMAIDAT! 

L E G Y É L  O LYA N ,  M I N T  Ő !

Bennetek van Krisztus, a dicsőség re-
ménysége. - Kolossé 1:27

A keresztények titka, hogy a természet-
feletti természetessé válik bennük Isten 
kegyelméből, ami az élet gyakorlati rész-
leteiben is megmutatkozik. 
—Oswald Chambers (1874–1917)

Olyanná lenni, mint Krisztus. 
Egyszerű célunk csupán ennyi. 
Békés, mennyei, könnyű célnak látszik, 
De várj csak egy kicsit! 
Engedelmességét a szenvedés hozta, 
Nekünk is ezt tanította. 
Nem könnyű, nem gyors vagy természetes. 
A testben egészen lehetetlen, 
mily lassan jön a természetfelettiben. 
Hisz csakis Krisztus hozhatja el. 
—Chuck Swindoll (b. 1934)

Mert Isten az, aki munkálja bennetek 
mind az akarást, mind a véghezvitelt 
tetszése szerint. - Filippi 2:13 ■

Bizonyos fokig mindannyian elégedetlenek vagyunk magunkkal 
és a körülményeinkkel és ez nem feltétlenül rossz dolog. Egy bizonyos mértékű 
elégedetlenség szükséges ahhoz, hogy fejlődjünk. Ahhoz, hogy elérjük teljes 
potenciálunkat, muszáj arról álmodnunk, hogy egyszer többek lehetünk mostani 
magunknál. A probléma abban áll, hogy sokan megragadnak az álmoknál. Mit 
gondolsz, ennek mi az oka?

Többnyire az, hogy nem gondoljunk, megvan bennünk, ami álmaink meg-
valósításához szükséges. Érdekes módon, ebben sokszor igazunk van. Bizonyos 
változásokra képesek vagyunk pusztán az akaratunk erejével. Például elérhetünk 
új célkitűzéseket, mint például egy üzleti kvótát vagy, hogy lefogyunk. Mi a 
helyzet azonban a nagy változásokkal? Az olyan belső változásokkal, amelyekről 
tudjuk, hogy valóban boldoggá tehetnének és igazi változást hozhatnának a vi-
lágban is. Az ilyen változásokat nehezebb elérni. 

Mi erre kevesek vagyunk, gondoljuk magunkban. Túl sok a hibánk és túl 
gyakran tévedünk. Nem vagyunk képesek rá.

Jézus nagyon egyszerűen összefoglalta a lényeget a következő kijelentésében: „Az 
embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges.“1 A 
titok abban rejlik, hogy Isten kezébe helyezzük magunkat és hagyjuk, hogy elvégezze 
a lehetetlent rajtunk keresztül, sőt, sokszor saját természetünk ellenére. Mi kicsik 
vagyunk és gyengék, de hatalmas és erős Istenünk van, aki arra vár, hogy segíthessen. 

Keith Phillips 14 éven keresztül, 1999-2013-ig az Activated 
magazin főszerkesztője volt. Feleségével, Caryn-nel a 
hajléktalanok megsegítését célzó szolgálatot vezetnek. ■

1. Márk 10:27

Írta: Keith Phillips
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EGY 
EMBER 

SZEMETE
Írta: Curtis Peter van Gorder

Hit hiányában kimaradunk 
a nekünk szánt csodákból. 
Hittel olyan lehetőségeket is megva-
lósulni láthatunk, amik felett mások 
elsiklanak. Nézzük például az alma-
magot.  Sokan eldobják a csutkát a 
magokkal, mások viszont egy egész 
sor lehetőséget látnak bennük. 

Amikor tanítványai elkeseredtek, 
azt látván, hogy bizonyos betegsé-
geket nem tudtak meggyógyítani, 
Jézus azt mondta, hogy imájuk a hit 
hiánya miatt volt hatástalan: „Jézus 
pedig monda nékik: A ti hitetlensé-
getek miatt.  Mert bizony mondom 
néktek: Ha akkora hitetek volna, 
mint a mustármag, azt mondanátok 
ennek a hegynek: Menj innen amo-

da, és elmenne;  és semmi sem volna 
lehetetlen néktek.1 

De álljunk csak meg egy pillanatra! 
Jézus mustármagról, nem pedig alma-
magról beszélt! Ez így van, azonban 
ezzel arra próbált rámutatni, hogy 
egy kevés hittel is milyen nagy dol-
gokat vihetünk véghez. Akár hegye-
ket mozgathatunk meg! Méghozzá a 
dinamit és a nagy teherautók feltalá-
lása előtt! 

A házam mögött egy öreg alma-
fa áll. Augusztus vége felé a fű tele 
van lepotyogott almákkal. A legtöbb 
kukacos, mivel nem használunk nö-
vényvédőszereket. Az almák java csak 
komposztnak való, de, ha az ember 
kivágja a kukacos részt, mielőtt a kis 
kártevők az az egész belsejét elfogyasz-
tanák, csodálatosan finom almás pitét 
süthetünk belőlük. 

Élt egyszer egy ember, akinek az 
almamaghoz hasonló hite volt arra, 
hogy az apró lehetőségekből nagy 
dolgokat vigyen véghez. John Chap-
man-ről beszélek, aki Johnny App-
leseed-ként vált ismertté. Számos tör-
ténet létezik erről a legendás amerikai 
férfiról, de tudjuk, hogy ezekben ele-
gendő igazságot találunk ahhoz, hogy 
érdemesek legyenek a továbbadásra. 

Johnny Appleseed 1774 és 1845 
között élt és éppen szülővárosom kör-
nyékéről, a Pennsylvania-i Pittsburgh 
városából származott. Arról volt híres, 
hogy összegyűjtötte az almabort és al-
maecetet gyártó üzemekből kidobott 
almamagokat, megtisztította, meg-
szárította, majd előkészítette őket az 
ültetéshez. Az előkészített magokat 
egy tarisznyába tette, majd nekivágott 
a nyugati területek feltérképezésének, 

1. Máté 17:20

2. http://elixirmime.com
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S E G Í T S ,  H O G Y 
M E G T Ö R T É N J E N !

Nem a saját képességeim, hanem az 
Isten képességére adott válaszom szá-
mít. —Corrie ten Boom (1892–1983)

Milyen kár azokért, akik sohasem éne-
kelnek, és dalaikat magukban tartva 
halnak meg. 
—Oliver Wendell Holmes Sr. (1809–1894)

Bízz magadban! Legyél olyan ember, 
akivel szívesen éled le az életed. Hozd 
ki a legtöbbet magadból azáltal, hogy 
a benned rejlő lehetőségek apró szik-
ráit az eredmények tüzévé szítod. 
—Golda Meir (1898–1978)

Az időnk korlátozott. Ne pazaroljuk 
arra, hogy más életét éljük. Ne tart-
sanak fogva a dogmák. Ne mások el-
képzeléseinek eredményeivel élj. Ne 
hagyd, hogy mások véleményének a 
zaja elfojtsa azt a csendes belső han-
got. Legfőképpen pedig, vedd a bátor-
ságot, hogy a saját szívedre és megér-
zéseidre hallgass. Mert ezek valahogy 
már eleve tudják, hogy mit akarsz iga-
zán. Minden egyéb másodlagos. 
—Steve Jobs (1955–2011)

Honnan tudod, hogy elvégezted-e föl-
di küldetésed? Ha életben vagy, akkor 
még nem. —Richard Bach (sz. 1936)

Ne félj az álmaid és a valóság közötti 
tértől. Ha képes vagy megálmodni, ak-
kor meg is tudod valósítani. 
—Belva Davis (sz. 1932)

Ne legyél túl félénk vagy érzékeny a 
tetteiddel kapcsolatban. Az egész élet 
egy kísérlet. Minél többet kísérletezel, 
annál jobb. 
—Ralph Waldo Emerson (1803–1882) ■

ahová akkoriban érkeztek az első te-
lepesek. Az almamagokat elültette, 
kis magoncokat nevelt belőlük, majd 
ruhára és élelmiszerekre cserélte őket.

A mezítlábas prédikátor szíves ven-
dég volt a telepesek között. Szívesen 
hívták meg otthonaikba és örömmel 
hallgatták a messzebb telepekről érke-
ző híreket. Amolyan mozgó könyvtár-
ként is szolgált, mert Bibliáját részekre 
osztotta és egy-egy könyvet kölcsönbe 
hagyott a telepeseknél, majd legköze-
lebb arra járván egy másik részre cse-
rélhették. 

A magról nevelt fákon növő almák 
csak ritkán édesek, így a Johnny ál-
tal ültetett fák terméséből általában 
almabor vagy almaecet készült (amit 
tartósítószerként használtak) és a fá-
kat a birtokhatárok jelölésére is hasz-
nálták. 

Johnny-hoz hasonlóan mi is meg-
ragadhatjuk az utunkba akadó lehe-
tőségeket. Amikor megnyílik előt-
tünk egy lehetőség ajtaja, belépünk 
rajta és részesülünk az Isten nyújtotta 
áldásokból. Észrevenni az elénk táru-
ló lehetőséget persze csak az első lé-
pés. Ezt követik azok a lépések, amik 
ahhoz kellenek, hogy a lehetőségből 
gyümölcs is teremjen, hasonlóan Jo-
hnny esetéhez a magokkal és alma-
fákkal. 

Curtis Peter van Gorder 
szövegíró és pantomim művész2 
Németországban. Többek között 
Johnny Appleseed történetét 
is megírta, ami az alábbi linken 
érhető el: https://bringelixir.
wordpress.com/2013/11/11/
christmas-with-johnny. ■
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FELHASZNOSÍTVA! 
Írta: Anna Perlini

Felhasznosítás: Az újrahasznosítás a 
szemét újrahasznosítható termékké ala-
kítását vagy egy termék újrafelhasználá-
sát jelenti. A felhasznosítás az újrahasz-
nosítás egy bizonyos formája, amely so-
rán a szemetet vagy egy kidobásra ítélt 
terméket jobb vagy jobb minőségű ter-
mékké alakítják. Felhasznosító projekt 
lehet egy egészen egyszerű folyamat 
is, mint például egy újságpapír biológi-
ailag lebomló virágtartóvá hajtogatása. 
Ilyen lehet még, amikor régi zipzárakból 
készítenek ékszereket, használt pulóve-
rekből papucsot, régi zacskókból táskát 
vagy használt pólókból divatos gyerek-
ruhát. —http://homeguides.sfgate.com/
recycling-vs-upcycling-79761.html 

Mindig elképesztett, hogy 
jóbarátom, Lidija, hogyan 
képes bármilyen szemétből műalkotást 
készíteni. Önkéntesként egy napközis 
központot vezet, amit Koracinak 
(lépések) nevezett el, és ahol művészeti 
workshopokat szervez gyerekeknek, idő-
seknek, fogyatékkal élőknek, fiataloknak 
vagy háziasszonyoknak.

A hagyományos technikák, mint 
például az agyagozás, a szárított virágok 
készítése és a decoupage mellett, nekem 
a felhasznosított művészeti alkotásai tet-
szenek a legjobban. Számomra minden 
alkalom, amikor egy látszólag haszon-
talan tárgyból műalkotást készít, egy 
külön csodának tűnik. Azóta egy külön 
„Lidija” felirattal ellátott zacskót tartok 
az íróasztalom mellett, és abban gyűjtök 
össze mindent, amiről azt gondolom, 
hogy Lidijának hasznos lehet. Dobo-
zokat, törött üvegdarabokat, textilma-
radékokat, feleslegessé vált bizsukat, és 
hasonlókat. Bármit, amit amúgy csak 
kidobtam volna. 

Így viszont az összegyűjtött tárgyak 

mindegyike új életet kapott és később 
csodálatos műalkotásként láttam vi-
szont valamennyit. „Soha semmit ne 
dobjunk ki, ha használható valamire!“ - 
ez Lidija mottója. Akik ismerik őt, mo-
solyogva nézik a szemében időről-időre 
fellobbanó szikrát. Lidija már előre lát-
ja, hogy mivé alakítja majd a kidobástól 
megmentett tárgyat.

Létezik azonban egy másik terület 
is, ahol Lidija felhasznosító tevékenysége 
még nagyobb értéket képvisel. Ez pedig 
a munkahelye. Lidija ugyanis már évek 
óta egy javítóintézetben dolgozik, ahol 
8-18 éves korú gyerekek vannak. Ezek 
a gyerekek is olyanok mint a megmun-
kálatlan, csiszolatlan gyémántok. Csak 
azok látják meg bennük a potenciált, 
akik a szeretet és hit szemével nézik őket. 
Akárhányszor látom, amint Lidija szere-
tettel és figyelemmel halmozza el ezeket 
a gyerekeket, miközben kézműves fog-
lalkozásokat, főzőiskolát vagy illemórát 
tart nekik, megöleli őket vagy valami 
különleges csemegével szolgál számukra, 
imádkozik értük és velük, vagyis saját 
gyerekeiként bánik velük, a világ legcso-
dálatosabb „felhasznosítását“ látom.

Hála az ő szerető gondoskodásának, 
nem egy fiatal volt képes új, jobb életet 
kezdeni, örök hálával gondolva arra az em-
berre, aki egy napon kiemelte őket a virtu-
ális szemétből és felhasznosította őket.

Anna Perlini a Per un Mondo 
Migliore,1 a balkán területén 1995 
óta aktív humanitárius szervezet 
társalapítója. ■

1. http://www.perunmondomigliore.org
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Átváltozást 
szeretnél?
Szá mos olyan esetről 
tudunk, amikor valakinek megvál-
tozott az élete a Jézussal való találkozást 
követően és ilyen történetek nemcsak 
a Bibliában olvashatóak.

Pál apostolt gyakran említik az ilyen 
példák között, aki farizeusként (egy ősi 
zsidó vallásos szekta) vehemensen har-
colt a keresztények ellen, igazi hadjá-
ratot indítotva ellenük, bebörtönözve, 
sőt halálba küldve őket. Ugyanakkor 
a „világosságot látva” a Damaszkuszba 
vezető úton, majd azt követő drámai 
megtérését követően, a korai keresz-
tények egyik legfőbb vezetőjévé vált. 
Ő írta az Újtestamentum könyveinek 
hozzávetőleg kétharmadát és a nem 

zsidó világ evangelizációjának legfőbb 
hajtóereje volt a maga idején.

Ez egy valóban komoly átváltozás, 
és éppen annak kiemelkedő volta mi-
att sokan úgy gondolják, hogy ilyen 
csak nagyon keveseknek adatik meg. 
Sokan szeretnének megváltozni, még-
is úgy gondolják, hogy az ilyen ko-
moly változás elérhetetlen számukra. 
Végtére is a sok millió kereszténnyé 
lett emberből hánynak a nevét látjuk 
viszont az újságok címoldalán? Nem 
beszélve arról a 2,2 milliárd emberről, 
aki ma kereszténynek vallja magát.

Éppen ezért a legtöbben valószínű-
leg közelebb érzik magukat Jézus más 
követőihez.

Ott van például az a kétes múltú 
nő, aki hosszú idő után végre békét 
talált Jézusban.1 Vagy emlékezzünk 
a vámszedőre, aki úgy döntött, hogy 
hátat fordít csaló életének.2 Ott van-
nak még a névtelen tömegek is, akik 
egyszerűen örültek, hogy hallhatták 

Jézus szavait.3 Megemlíthetjük azt az 
asszonyt is, aki 18 év után először volt 
képes felegyenesedni.4 Még Tamás is, 
akinek analitikus gondolkodása gyak-
ran hátráltatta őt, megismerte az igaz 
hitet, amikor megérinthette a feltá-
madt Megváltót.5 

Isten álváltoztató munkája tör-
ténhet apró vagy kiemelkedő külső 
jelekkel. „Ha valaki Krisztusban van, 
új teremtés az.”6 Az új teremtés nem 
mindig azonnal születik meg, azon-
ban minél inkább az Úrban élünk, 
annál közelebb kerülünk igaz poten-
ciálunkhoz. 

Drága Uram! Kérlek, segíts, hogy 
Benned éljek minden nap, hogy mun-
kálkodhass bennem és minél hasonla-
tosabbá válhassak Hozzád. 

Abi May szabadúszó író, okta-
tó és egészségügyi tanácsadó 
Nagy-Britanniában. ■

1. Lásd: Lukács 7:44–50.

2. Lásd: Lukács 19:1–10.

3. Lásd:  Lukács 8:40.

4. Lásd: Lukács 13:11–13.

5. Lásd: János 20:28.

6. II. Korinthus 5:17

Csendes pillanatok
Írta: Abi May  
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A tanulás egyenlő a 
fejlődéssel
Nézd meg a fizikai világot! Nézd, ahogyan a növények új leveleket és virágokat növesztenek évről évre. Nézd a ma-
dárfiókákat, ahogy megtanulnak repülni. Nézd a kiskutyákat és kiscicákat, ahogy felfedezőútra indulnak és mindig 
készek új dolgokat megismerni. A tanulás és a növekedés megszépíti a világot és megszépítheti a mi életünket is.

Tanulj a természettől! Figyeld meg a növekedési ciklusokat! A növények és állatok életében mindig jelen van a 
megújulás. Megújulás nélkül az élet elmúlik. Az élet a növekedésről szól. Én szolgáltatom számodra a lehetőséget 
a növekedéshez és a tanuláshoz és a megújuláshoz, amire a lelkednek szüksége van. Neked csupán el kell fogadnod 
ezeket.

Soha ne elégedj meg azzal, amit már tudsz. Legyél nyitott az új elsajátítására. A múltban tanult dolgok fonto-
sak, de nem mindig elegendőek. Tanuld meg alkalmazni a múltban tanult hasznos dolgokat, hagy magad mögött 
azt, ami leterhel és igyekezz előre az új felé.

A tanulás az élet iskolájának fontos része. Az élet minden szakaszában tanítok neked valami újat. Amikor min-
dent megtanultál az adott szakaszban, továbbléphetsz a következőbe. Így folytatódik a tanulási ciklus, míg ebből 
az életből továbblépsz a következőbe.1 

Jézustól szeretettel

1. Lásd: Máté 25:23.


