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S Z E M É LY E S  V É L E M É N Y
a világnak és neked

A Biblia azt tanítja, hogy mindannyian felelősséggel 
tartozunk az Isten által nekünk adott tálentumokért 
és képességekért.1 Isten bizonyos képességeket, forrá-
sokat, időt, energiát, elmét és szellemet bízott gond-
jainkra és legnagyobb megelégedettségünk forrása, ha 
Istennek tetsző dolgokba fektetjük ezeket.

Ezt természetesen sokféleképpen megtehetjük. Isten mindenkinek más-más 
elhívást adott és mindannyian hozzá tudunk tenni valamit a közöshöz. A Biblia 
ad nekünk néhány tippet is: „meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyo-
morúságukban,“2 az éhezők etetése, a foglyok meglátogatása,3 Krisztus példája 
szerint viselkedni a munkahelyen,4 stb. Emellett más módja is létezik Isten szol-
gálatának. Például megőrizhetjük vagy ápolhatjuk az Ő teremtését, ami Isten 
természetéből következik.

Amikor ezt tesszük, bízhatunk Isten ígéreteiben, hogy a munkánk nem lesz 
hiábavaló. „Bármit tesztek, lélekből tegyétek, úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, 
mint embereknek, tudva, hogy az Úrtól veszitek az örökség jutalmát; mert ti az 
Úr Krisztusnak szolgáltok.“5

Az Activated Magazin e havi számában további ötleteket találunk arra, hogy 
hogyan mutathatjuk „Jézust“ a körülöttünk lévőknek. Közben pedig ne feled-
kezzünk meg arról, hogy a családunk és a társadalom mellett, saját magunknak 
is felelősséggel tartozunk. Ahogyan Eleanor Brown megfogalmazta „a pihenés 
és a saját magunkról való gondoskodás nagyon fontos. Amikor saját lelkünk 
feltöltekezik, könnyebben tudunk másokat szolgálni. Nem szolgálhatunk üres 
edényből.“ Fontos erre is figyelni.

Samuel Keating
Ügyvezető Szerkesztő
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Nemrégiben kamasz fiamat magammal vittem 
a nagy Complexo do Alemão  nyomornegyedbe a brazíliai 
Rio de Janeiroba, hogy részt vegyünk egy ökoturizmus 
projektben. Drótliftek járnak arrafelé, összesen öt megál-
lóval a különböző hegycsúcsokon, ahonnan az egész öböl 
és hegység látható. A hegyoldalakat megannyi apró, még 
kunyhónak is alig nevezhető menedék tarkítja, csupasz 
téglafalakkal, omladozó tetőkkel. Ezek a favelák. 

A fiam egyszer csak megkérdezte: „Elképesztő, hogy 
mennyivel több a szegény, mint a gazdag ember!“ 

Visszafelé beszélgetésbe elegyedtünk egy misszioná-
riussal, aki már akkor is arrafelé dolgozott, amikor még 
nem volt béke és a rendőrség és a drogkartellek között 
mindennaposak voltak a fegyveres harcok. Egy másik 
asszony pedig arról mesélt, hogy fiatalabb korában egy 
forrástól kellett hordania a vizet, mielőtt apja és a közös-
ség többi tagja végül ástak egy kutat. Az elmúlt néhány 
év során az életkörülmények jelentősen javultak, de az 
asszonyok által mesélt történetek jó emlékeztetőül szol-
gálnak, hogy milyen nehéz körülmények között élnek 
sokan a világon. A kirándulás komoly hatással volt a fi-
amra, aki azóta sokkal lelkesebben vesz részt a rászoruló 
családok megsegítését célzó erőfeszítésekben, mint ko-
rábban, amikor csak saját igényei érdekelték. 

Hiszem, hogy fontos már egészen kicsi korban meg-
tanítani a gyerekeknek, hogy figyeljenek másokra és osz-
szák meg, amijük van, hogy ez a személyiségük részévé 
váljon. Nemrég olvastam, hogy a II. Világháborút gye-
rekként átélt emberek a nehéz körülmények miatt meg-
tanulták, hogy mi az igazi szolidaritás. Mivel éveken át 
néhány falat kenyérrel vagy hússal kellett beérniük, a 
jellemük részévé vált, hogy törődjenek másokkal. 

Éveken át tanítottam önkéntesek gyerekeit különbö-
ző országokban és a körülmények nem mindig voltak 
ideálisak. Sokszor körbeadtuk a tankönyveket vagy já-
tékokat, mert nem jutott mindenkinek, így fontos volt, 
hogy a gyerekek megtanulták beosztani amink volt és 
felosztották egymás között a munkát is, mint például, 
hogy mikor ki pakolja el a tanszereket vagy takarítja le 
az asztalt. 

Az együttérzés megtanulható, ha a gyerekek részt 
vesznek a mások megsegítését célzó közösségi projektek-
ben, ha pedig elég korán tanulják meg mindezt, remél-
hetőleg sohasem fogják elfelejteni.

Rosane Pereira angol tanár és író és 
Brazíliában, Rio de Janeiro-ban él, a Family 
International tagja. ■

Írta: Rosane Pereira

Korai  
kezdés
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sugárzott át rajtuk.
Természetesen a legnagyobb és 

igazán maradandó változás Jézus el-
fogadásán és megismerésén keresztül 
érkezik és mindig az a cél, hogy má-
sokat Hozzá vezessünk. Ugyanakkor, 
ha ez egy adott helyzetben nem kivi-
telezhető, Isten akkor is tudja hasz-
nálni a mások felé mutatott szerete-
tünket, kedvességet és törődést, hogy 
fényt vigyen az életükbe. Ezek a sze-
rető, kedves tettek Isten Szellemének 
megnyilvánulásai, amelyek vonzzák 
az embereket és éreztetik velük a sze-
retetet és boldogságot. 

Az alábbiakban szeretnék meg-
osztani néhány dolgot, ami békét 
és boldogságot adhat másoknak. A 
téma persze ennél sokkal szerteága-
zóbb, így most csak néhányat emlí-
tek meg, de te magad is utánanéz-
hetsz, hogy lásd, ma már az orvostu-
domány is elismeri a pozitív tettek 
valós hatásait.

eredményeként mások életében tör-
ténő változások megérik a ráfordítást.

Nemrégiben nagyon megérin-
tett egy rövidfilm, amit egy kínai 
nevelőotthonban tevékenykedő ke-
resztényekről készítettek. A testvérek 
szeretetteli és pozitív tettei csodálatos 
hatással voltak az ott élő gyerekekre. 
Dalokat tanítottak nekik, rendsze-
resen kimutatták szeretetüket azzal, 
hogy megölelték őket, játszottak ve-
lük és felvidították őket. Érezni lehe-
tett, hogy kézzelfogható hatással vol-
tak a gyerekek életére. Isten szeretete 

Jézus követőiként mindig 
adódik lehetőségünk arra, 
hogy alkalmanként vagy akár rend-
szeresen szolgáljunk mások felé. Az 
ilyen tevékenységek legfontosabb 
jellemzője, hogy kedvességet és sze-
retetet mutassunk.

Amikor az elvárásoknál többet 
szentelünk másokra az időnkből, az 
áldozatokkal jár, amivel legtöbbször 
csak te és Jézus vagytok tisztában. 
Jézus azonban nem veszi félvállról az 
extra időt vagy energiát, vagy bármit, 
amit másoknak adsz. Tudja, hogy az 

1. Példabeszédek 17:22

2. Jennifer Welsh and LiveScience, “Miért a nevetés a legjobb 

fájdalomcsillapító,”Scientific American, September 14, 2011; Melanie Winderlich, 

“10 ok, amiért a nevetés a javadra válik,” Curiosity (Discovery Channel)

3. http://www.exhibithealth.com/general-health/health-benefits-of-human 

-touch-1345, http://greatergood.berkeley.edu/article/item/hands_on_research.

4. http://www.emedexpert.com/tips/music.shtml#ref29

5. http://www.businessballs.com/singing.htm#singing-introduction

6. https://suite.io/laura-owens/48ej266

A boldogság  
ereje

Írta: Maria Fontaine, átdolgozás
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1. A nevetés előnyei
Ahogy Salamon írta a Példabeszé-

dekben „A vidám szív jó orvosságul 
szolgál.“1 Salamon nem tudta a példá-
zat orvosi hátterét, mégis meglátta az 
igazságot Isten lelke által.

A nevetés és szórakozás empátiát, 
együttérzést, bizalmat és intimitást 
ébreszt mások iránt. Emellett a követ-
kezőket találták még igaznak a neve-
téssel kapcsolatban:
•	 csökkenti a stresszt,
•	 enyhíti a fájdalmat,
•	 csökkenti az agressziót,
•	 erősíti az immunrendszert,
•	 fejleszti a szociális képességeket,
•	 hatással van a vércukorszintre,
•	 sok izmot megmozgat,

Kezeld jobban a nehéz helyzeteket!2

2. Az érintés értéke
Amellett, hogy jó hatással van az 

immunrendszerre, sok tanulmány 
azt mutatta, hogy az érintés csökken-
ti a depressziót, sőt, növeli a túlélés 
esélyeit bizonyos betegségeknél. A 
Virginia állambeli Richmond neu-
rológusa, Shekar Raman így magya-
rázza: „Egy ölelést, egy hátba verege-
tést, vagy akár egy baráti kézfogást a 
központi idegrendszer jutalomköz-
pontja dolgozza fel, így ezek komoly 
hatással vannak az emberi pszichére, 
örömöt és boldogságot eredményez-
ve. Az sem számít, hogy ki a meg-
érintő és ki a megérintett. Minél 
több emberrel érintkezel - akárcsak a 
legegyszerűbb fizikai szinten - annál 

boldogabb leszel.“ A kutatásokból az 
derül ki, hogy az érintés az emberi 
kommunikáció, kötődés és egészség 
fontos része. 

Dr. Dacher Keltner ezt mondta az 
érintés előnyeiről: „Az előnyök már 
a születéskor kezdődnek. Az érintés 
területén Tiffany Field által végzett 
kutatás szerint azoknál a koraszülöt-
teknél, akik 5-10 napon át legalább 
napi háromszor 15 perc érintéste-
rápiában részesültek, 47 százalékkal 
nagyobb volt a súlygyarapodás az 
általános orvosi ellátásban részesülő 
koraszülöttekhez képest.

Kutatások kimutatták, hogy az 
Alzheimer-kórban szenvedő beteg-
nek rendkívüli módon segít meg-
nyugodni ha megérintik őket, és a 
hatására könnyebben kapcsolódnak 
másokhoz érzelmileg és enyhül a de-
pressziójuk.3

3. A hallgatás ereje
Amikor meghallgatunk valakit, hoz-
zájárulhatunk a gyógyulásához, be-
folyásolhatjuk a hozzáállását, önérté-
kelését és életfelfogását.  Mutasd ki, 
hogy törődsz a másikkal azzal, hogy 
meghallgatod és megmutatod, hogy 
érdekel téged, hogy mi van a szívében!  
• Amikor meghallgatunk valakit, azzal 

tiszteletet mutatunk.
• A meghallgatott értékesnek érzi ma-

gát.
•	 Amikor meghallgatunk valakit, azzal 

szeretetet mutatunk.
•	 Amikor meghallgatunk valakit, lehe-

tőséget adunk a változásra.

•	 Mások meghallgatása az elfogadás jele.
•	 Amikor meghallgatunk valakit, le-

bontjuk a gátakat és összehozzuk az 
embereket.

•	 Mások meghallgatása érzelmi gyógyu-
lást hozhat.

•	 Amikor meghallgatunk valakit, arra 
motiváljuk, hogy álljon fel és kezdje 
újra. 

4. A zene hatása
Felemelő zeneművek hallgatása számos 
fizikai előnyt hozhat a gyógyulásban és 
pozitívan befolyásolja az egyén érzelmi 
és mentális állapotát.4 Az éneklés is szá-
mos hasonló előnnyel jár.5

5. Az emberek és állatok 
közötti kapocs előnyei
Egy házi kedvenc megosztása egy de-

pressziós vagy pánikba esett emberrel, 
sokat segíthet állapotukon. Az orvostu-
domány komoly kutatásokat végzett a 
házi kedvencek segítségével végzett te-
rápiákról, illetve az „emberek és állatok 
közötti kapcsolatnak a gyerekfejlődésre, 
az idősgondozásra, a mentális és fizikai 
betegségekre, a demenciára, a bántal-
mazásra, a különböző traumákra és a 
börtönviselt felnőttek és fiatalok reha-
bilitációjára kifejtett hatásáról.“6 

Egy szívműtéten átesett, dolgozni 
már nem képes ember arról beszélt, 
hogy milyen hatással voltak rá sziámi 
macskái. A következőket mondta:

„Amikor fájdalommal ébredek, és 
arra gondolok, hogy egyáltalán mi ér-
telme van továbbmenni, meglátom az 
egyik macskát, vagy éppen átugranak 
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az ágyam felett, eszembe jut, hogy 
milyen sok örömet okoznak. Annyira 
csodálatosak és én vagyok a gondozójuk. 
Felelős vagyok azért, hogy életben, biz-
tonságban és boldogan tartsam őket.”7

6. Az alkotás öröme
A kétkezi munka - a festés, hor-

golás, asztalosmunkák, kertészkedés 
és sok egyéb konstruktív elfoglaltság 
- komoly hatással lehet a stressz, aggo-
dalom és depresszió csökkentésében. 
Az ilyen elfoglaltságok javítják az ál-
talános elmeállapotunkat és megelé-
gedést hoznak. Azt mondják, hogy 
a dolgos kezek spontán, örömteli és 
kreatív gondolatokat eredményez-
nek.8 

7. A játék értéke
Íme, néhány érdekes észrevétel 

azoktól, akik behatóan tanulmá-

nyozták a játékot. A gyerekekkel és 
felnőttekkel végzett játék összeköti 
az embereket. A Psychology Today 
című folyóiratban megjelent cikk a já-
ték értékével kapcsolatos kutatásokat 
vette számba: „[A játék] olyan elmeál-
lapotot eredményez a felnőtteknél és 
gyerekeknél, ami kitűnően alkalmas a 
magas szintű elmélkedés, probléma-
megoldás és sok egyéb kreatív tevé-
kenység végzésére.“9 

„A gyerekek először a játékokon 
keresztül tanulnak meg döntése-
ket hozni, problémákat megoldani, 
önuralmat gyakorolni és követni a 
szabályokat. … Ami pedig a legfonto-
sabb, a játék az öröm egyik forrása.”10

A felnőttek esetében a játék csök-
kentheti a stresszt, növeli az egészség 
érzetét és ideiglenes fájdalomcsillapí-
tó hatása is lehet. A családdal és ba-
rátokkal töltött játékos elfoglaltságok 

szintén csökkenthetik a depressziót és 
a stresszt, stimulálják az elmét és nö-
velik a kreativitást. A játék növeli az 
energiánkat, sőt, még a betegségekkel 
szembeni ellenállásunkat is javítja és 
általános jóérzést generál.11 

8. A természet gyógyító 
ereje
Számos mentális, érzelmi és fizi-

kai előnye van a természet személyes 
megtapasztalásának: Erősíti a képze-
lőerőt és a kreativitást, a kognitív és 
intellektuális fejlődést és a társadalmi 
kapcsolatokat. Emellett segít helyre-
állítani az elménket, ha a sok munka 
vagy tanulás után elfáradt.12

Függetlenül attól, hogy milyen 
módszerrel próbálod átadni Isten sze-
retetét másoknak, Ő mindegyiken 
keresztül képes munkálkodni. Isten 
az egész emberrel törődik és számos 
módszert biztosított Lelke számára, 
amin keresztül megérinthet másokat 
a szavaink és tetteink segítségével. 
Szóval „Úgy ragyogjon a ti világossá-
gotok az emberek előtt, hogy lássák 
jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti 
mennyei Atyátokat.”13

Maria Fontaine és férje 
Peter Amsterdam a Family 
International keresztény 
hitközösség vezetői. ■

7. http://blogs.psychcentral.com/healing-together/2010/11 

/the-power-of-pets-in-the-recovery-from-trauma

8. http://www.psychologytoday.com/blog/the-creativity-cure/201205 

/creativity-happiness-and-your-own-two-hands

9. http://www.psychologytoday.com/blog/freedom-learn/200811 

/the-value-play-i-the-definition-play-gives-insights

10. http://www.theatlantic.com/health/archive/2011/10 

/all-work-and-no-play-why-your-kids-are-more-anxious-depressed/246422

11. http://www.helpguide.org/articles/emotional-health/benefits-of-play-for-adults.htm

12. http://depts.washington.edu/hhwb/Thm_Mental.html#brain, http://heapro 

.oxfordjournals.org/content/21/1/45.full#sec-1

13. Máté 5:16
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Megéri!
Írta: Isabelle de Rive

Nemrégiben bábszínházat tartottunk 
azoknak a gyerekeknek, akik Mexikó City leg-
keményebb férfi büntetés végrehajtási intézményében ülő 
édesapjukat mentek meglátogatni. Olyan rabokról van szó, 
akik már nem kaphatnak enyhítést büntetésükre. Semmit 
nem tehetnek, mint kivárni büntetésük végét. Itt tartják 
azokat az elítélteket is, akiket máshol nem voltak képesek 
kontrollálni. A büntetések átlagos hossza itt 30 év. Az elítél-
tek 98 százaléka mélyszegénységből jön. 50 százalékuknak 
soha nincs látogatója, ami azt jelenti, hogy nem kapnak 
segítséget kívülről és nekik maguknak kell megkeresni a 
túléléshez szükséges pénzt, mivel az alapvető szükségleteiket 
maguknak kell fedezni.

Belépve csupa csont sovány, kopott, koszos, sötétkék 
ruhába öltözött férfit látok, akik üres, szomorú tekintettel 
néznek rám.  Átható bűz üti meg az orromat. A szemét, 
rothadás és emberi ürülék szaga. A fájdalom és kétségbeesés 
szaga, ami szinte kézzel fogható. 

A büntetés végrehajtási intézmény falain belül apró cse-
csebecséket kínáló standok állnak a főfolyosó mentén, ki-
egészítve néhány ételárussal. Mindet a rabok üzemeltetik. 
A látogatók szoktak tőlük vásárolni. Férfiak állnak a falak 
mentén, üres tekintettel meredve maguk elé, tehetetlenül 
állva az élet múlása előtt. Ítélet, szomorúság és depresszió.

Néhányan felajánlják, hogy viszik a csomagjainkat, 
hogy hasznosnak érezzék magukat és érezhessék, hogy tar-
toznak valahová. Sokuk megtört lélekkel teszi mindezt.

Mások éppen a családtagjaik látogatásának keserédes 
pillanatait élvezik.

A létesítmények régiek, romosak, koszosak. A festék 
málik a falakról, a berendezések elhasználtak. A rabokat 
körülvevő egész világ piszkos kék, szürke és fekete „színű”.

Odaérünk az auditóriumhoz, ahol az előadást tartjuk 
majd és kitesszük a gyerekeknek szánt könyveket és zsírkré-
tákat. Elkezdjük a prezentációt, amin az éppen látogatóban 
lévő 50 gyereken és anyukáikon kívül néhány rab is részt 
vesz. Idővel mindenki hagyja, hogy kibújjon belőle a gyer-
meki lélek és élvezettel merülnek el a pillanat örömében, 
elfeledve a szomorú valóságot. 

Nosztalgikus érzésekkel telve távozunk. Amit tettünk 
nem tűnik soknak a hihetetlen szükséget látva, de mégis 
nevetést, örömet és szeretetet tudtunk vinni ebbe a szomo-
rú környezetbe.

Isabelle de Rive egy mexikói, nehéz sorsú 
gyerekek és édesanyák valamint rabok számá-
ra létrehozott nonprofit szervezet alapító 
igazgatója. ■
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Ma reggel alig tudtam 
rávenni magam, hogy kikászá-
lódjak az ágyból. Még a nap sem kelt 
fel, akkor én miért tegyem?

Miközben szánalmas okfejtésemet 
próbáltam tökéletesíteni, azért mégis-
csak felöltöztem, magamhoz vettem a 
táskámat és útnak indultam.

Remélem célomat hallva azért né-
hányan együtt éreznek majd velem. 
Az edzőterembe tartottam.

Na de álljunk csak meg egy szóra!- 
mondhatják egyesek. Az edzőterem 
egy izgalmas, csodálatos, felfrissülést 
és izgalmas kalandokat hozó hely! Az 
igazság azonban az, hogy aznap reggel 

nem így éreztem. Nehéz hetem volt és 
a korai kelés az aznapi maradék bol-
dogság-adagomat is kimerítette.

Azért valahogy végigcsináltam az 
edzéstervet és még zuhanyozásra is 
volt időm indulás előtt. Éppen napi 
teendőimen morfondíroztam, amikor 
éneklést hallottam.

Nem tudom más edzőtermekben 
mi a szokás, de az enyémben senki sem 
szokott énekelni. Ha netán mégis, az 
inkább nevezhető dúdolásnak vagy 
nyögésnek. Ez azonban igazi ének volt. 
Magabiztos és tiszta. A dalt magát nem 
ismertem, de felismertem a szövegben 
Jézus nevét. Utána „A Te Igéd lábam 
világossága“ egyik változatába kezdett.

Megdöbbenve hallgattam. Né-
hány perc leforgása alatt ez a valaki 

egyszerre lelkesedéssel és szégyennel 
töltött meg. Egyszerű, mégis erőteljes 
módon osztotta meg velem a hitét. 
Ahogy Dwight L. Moody mondta 
„Cipő bőrbe kötött evangéliumot hir-
detett.”

Miután befejezte az éneklést moso-
lyogva ennyit mondott: „Legyen szép 
napod!“ Magához vette a táskáját és 
kisétált. Szeretném, ha tudnád, hogy 
a napom 180 fokos fordulatot vett és 
valóban szép lett. Otthon elmeséltem 
a történteket a menyasszonyomnak. 
Elmeséltem a barátaimnak. Elmesél-
tem a családomnak. Annyi embernek 
meséltem el, ahánynak csak tudtam, 
és most neked is elmesélem.

A következőket tanultam a tapasz-
talat révén:

HIMNUSZ AZ 
EDZŐTEREMBEN

1. Lásd: Máté 6:19-20

2. www.HelpingHandSA.org

Írta: Chris Mizrany
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1 Mindig van valaki körülötted, 
akit pozitív módon befolyá-

solhatsz. Ez a férfi az edzőteremben 
megváltoztatta aznapi hangulatomat 
és áldást hozott nekem, csupán azért, 
mert hajlandó volt kimutatni Isten 
iránti tiszteletét. Nem tudta, hogy min 
megyek éppen keresztül, de erre nem is 
volt szükség. Mi magunk is nap, mint 
találkozunk másokkal, akikre hatással 
lehetünk. Ha képesek vagyunk örömet 
mutatni ebben a megfáradt világban, 
vagy kedvességet a mai társadalmilag 
alkalmatlan társadalomban, képesek 
vagyunk megváltoztatni mások életét.

2 Isten tudja, hogy miként báto-
rítson bennünket, amikor a 

legnagyobb szükségünk van rá. Az 
időzítést pontosan úgy alakította, hogy 
meghallhassam az éneket. Az időzítésen 
múlik minden. Isten mindig pontos.

3 Soha ne ítéljünk a látszat után. 
Bizonyára számtalanszor marad-

tam ki valami jóból azért, mert túl 
gyorsan ítéltem.

Azt olvastam, hogy a legtöbb 
ember általában 30 másodpercen 
belül ítéletet mond magában má-
sokról az első találkozáskor.  Ebből 
azt tanultam, hogy fontos jó példát 
mutatni, mert lehet, hogy mások 
nem adnak nekünk második esélyt, 
hogy meggyőzzük őket hitünk hi-
telességéről. 

4 Gondolj az összképre! Egyetlen dal, 
egyetlen kedves szó, mosoly, jótett, 

levél, email, borravaló, hátba veregetés, ölelés, 
egyetlen [írj ide bármit], számunkra elképzel-
hetetlenül nagy hatással lehet másokra. Az 
örök hozadékokat nem tudjuk földi mérték-
kel meghatározni. Legyünk hajlandók többet 
fektetni a hosszú távú eredményekbe, akkor 
is, vagy főleg akkor, ha nem látjuk őket.1

Mutassuk Jézus példáját másoknak min-
den adandó alkalommal... még korán 
reggel is.

Chris Mizrany web dizájner, 
fotográfus és a Helping Hand2 
misszionárusa a dél-afrikai 
Cape Town-ban. ■

„Tedd meg a jót, amire képes vagy minden esz-
közt minden módot minden alkalmat minden időt és 
minden helyet megragadva, amíg csak megteheted.” 

– John Wesley alapján (1703–1791)

„Életünk célja, hogy Felé mutassunk. Bármit is teszel, Isten akarja a dicső-
séget, mert ez az egész az Övé.” 

– Francis Chan (b. 1967)

„Kit kell büszkévé tennünk? A családunkat? A barátainkat? A tanárunkat vagy 
a főnökünket? Például Azt, Aki megformált bennünket a föld porából és életet 

adott nekünk és megalkotta a világegyetemet.” 
–James D. Maxon (b. 1977)

„A kereszténység nem az önelégültek, az elkényelmesedett, vagy félénk 
emberek vallása. Wesley-hez, Wilberforce-hoz, II. János Pálhoz és Billy 

Graham-hez hasonló hősies lelket követel és hoz létre. A maguk 
módján mindannyian megmutatták Jézus Krisztus üzene-

tének erőteljes és hajthatatlan hatását.” 
— Mitt Romney (b. 1947)
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Egy 
örökség

A hibákat mindkét oldal elfelejtette. Nem arról van szó, 
hogy mindenki mindenben egyetértett, de a feltétel nélküli 
szeretet új érzése volt születőben és ezzel együtt járt az em-
pátia és a bölcsesség.

Tudom, mert én vagyon az az idősebb lány. Amikor édes-
anyámmal és más rokonokkal beszéltem, mind azt mond-
ták, hogy szemtanúi voltak apám hihetetlen átváltozásának, 
amint buzgó, túlságosan is hajthatatlan hívőből még mindig 
hívő, de immár kegyelemmel és szeretettel teli férfivé alakult.

Amikor saját gyerekeim kamaszodni kezdtek, mit gon-
dolsz ki állt mindig mellettem, arra bátorítva, hogy mindig 
maradjak közel hozzájuk és legyek megértő velük? Az apám! 
Ugyanakkor most már első kézből tudtam, hogy milyen 
nagy munkát végzett annak idején és éreztem megértését. 

Ma már csaknem 90 éves, háta meggörnyedt és nem tud 
olyan gyorsan menni, mint annak idején, de még mindig 
sokat olvas, ír, imádkozik és segíti a rászorulókat. Minden-
kit szívesen fogad otthonában és mindenkinek szeretetet 
mutat. Könnyekre fakad egy szép naplemente láttán. Öt 
gyereke, 14 unokája és 9 dédunokája van.

Hatalmas örökséget adott nekünk és magunk között 
viccesen „pátriárkának“ hívjuk. Azt hiszem azonban, hogy 
a legcsodálatosabb példát akkor állította elém, amikor azt 
mondta, hogy „Kérlek, bocsáss meg nekem!“

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

Egykor egészen magas volt. Mindenhol bizalmat 
és tekintélyt ébresztett másokban. Fiatal korában minden 
percét, beleértve a szünidőt is, a keresztény szolgálatnak 
szentelte. Húszas éveinek elején tért meg. Hitét komolyan 
vette, hitének gyakorlását pedig buzgón végezte. Nyáron 
ifjúsági táborokat szervezett a hegyekben azoknak a 
fiataloknak, akiknek a II. világháború nehéz éveit követően 
szüksége volt valakire, akire apaként vagy bátyként 
tekinthettek. 

Utána jöttek az igazi kihívást jelentő évek, amikor saját 
gyerekei is felnövőben voltak és némelyikük bár idealista, 
de eléggé lázadó kamasszá cseperedett, elhatározva a status 
quo megváltoztatását, minden addig tanult elvet látszólag 
szélnek eresztve. Nem tudva miként reagáljon a helyzetre, 
bezárkózott a gyerekei előtt, különösen a legidősebb lánya 
irányába, aki nagyon korán elköltözött otthonról és olyan 
döntéseket hozott, amiket nem tudott megérteni. Szíve 
összetört, de mindezt magában tartotta. 

Úgy döntött, hogy nem tud többé szembenézni vele, és 
öt hosszú év telt el így. Közben a lány férjhez ment és gye-
rekei születettek. Egy napon végre összeszedte bátorságát 
és meglátogatta. Első alkalommal találkozott vejével és két 
unokájával. A látogatás rövid volt, de mégis megtörtént az 
első lépés, így a következő már könnyebben jött.

Ahogy a hosszú telet követi a tavasz úgy indultak újra a 
családi összejövetelek. Senki sem akart a múltról beszélni. 

1. http://www.perunmondomigliore.org

Írta: Anna Perlini
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A KÖZÖS 
NEVEZŐ
Bárcsak találkozhatnál 
azzal a három emberrel, 
aki nagyon nagy benyomást tett rám 
tavaly. Az egyik egy tolószékes pincér-
segéd volt, aki olyan kedvesen és olyan 
lelkesedéssel szedte le asztalomat, hogy 
egyáltalán nem lepett meg, amikor 
főnöke elmondta nekem, hogy őt tartja 
legértékesebb dolgozójának. „Azt 
hiszem, többen jönnek vissza miatta, 
mint az étel miatt,“ mesélte viccelődve.

A második egy vak koldus volt, 
akinek őszinte mosolya és szívből 
jövő áldása azóta is minden alkalom-
mal arra késztet, hogy felkeressem, ha 
éppen arra járok.  Jézus azt mondta, 
hogy áldottabb adni, mint kapni, és 
az én vak barátom élő példája ennek.

A harmadik egy középkorú pénz-
táros, aki olyan őszintén képes szép 
napot kívánni, ki tudja hány száz vagy 
ezer vásárló után is, hogy képes az 
egész napomat felvillanyozni. Mind-
egy, hogy minden előző vagy utánam 
érkező vendégnek is ezt mondta. 

Aznap elsüllyedőben voltam, ő pedig 
megmentett.

Miért irigyeljük az ilyen embereket? 
Nyilván nem a körülményeik miatt, 
hanem vidám életszemléletükért. Mint 
az álruhás angyalok, a jóakaratnak e 
lovagjai is mintha azt mondanák ne-
künk: „Gyere és csatlakozz hozzánk!“ 

Titkukat kutatva a közös nevezőt pró-
báltam megtalálni, rájönni, hogy hogyan 
voltak képesek nemcsak felülkereked-
ni körülményeiken, de még másokat is 
magukkal vinni. Azt hiszem rájöttem. 
Mindannyian őszintén hálásak azért, 
amijük van, így nem pazarolják az időt 
arra, hogy valami más után vágyakozza-
nak. Az ilyen győzelem kizárólag Isten 
szeretetének biztonságában lehetséges. 

Keith Phillips 14 éven keresz-
tül, 1999-2013-ig az Activated 
magazin főszerkesztője volt. Fe-
leségével, Caryn-nel a hajlékta-
lanok megsegítését célzó szol-
gálatot vezetnek. ■

„Bár hiányosak vagyunk, Isten hi-
ánytalan szeretettel szeret ben-
nünket. Bár tökéletlenek vagyunk, 
Isten tökéletes szeretettel szeret 
bennünket. Habár céltalannak és 
elveszettnek érezzük magunkat, Is-
ten szeretete mindenhol körbezár. 
... Mindannyiunkat szeret, a tökélet-
lent, a hibást, a visszautasítottat, a 
bánatost vagy a megtörtet.“ 
– Dieter F. Uchtdorf (sz. 1940)

2

„Kétféle ember létezik a világon. 
Azok, akik ösztönösen keresik a le-
hetőséget, hogy „áldozattá“ válhas-
sanak és azok, akik minden lehető-
séget megragadva felülkerekednek 
- függetlenül attól, hogy hol vannak, 
és éppen mi történik velük. ... Ha-
talommal felruházott emberek va-
gyunk. Használjuk hát ezt a hatalmat 
arra, hogy valami szépet alkossunk!“ 
– Christopher Hawke

Írta: Keith Phillips
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Egyik szabadnapomon ellá-
togattam az állatkertbe. 
Régen volt alkalmam állatkerti 
kirándulásra. Nagyon szeretem nézni 
az állatokat és hasznos dolgokat is 
tanultam. Azt is észrevettem - és ezt 
fiatalabb koromban nem tapasztal-
tam - hogy szomorú voltam az állatok 
fogsága miatt. Biztos vagyok benne, 
hogy jó gondjukat viselik ebben az 
állatkertben, de akármilyen tágas a 
ketrecük, nem lehet összehasonlítani 
természetes lakhelyükkel.

Azon gondolkoztam, hogy mi ha-
tározza meg, hogy egy munkahely 
egészséges és örömteli, vagy pedig 
toxikus és nyomorúságos. Nem men-
nék el odáig, hogy az irodai dolgozó-
kat ketrecbe zárt majmokhoz hason-
lítsam, de azért tudom, hogy páran így 

éreznek. 
Az elmúlt néhány évben sok köny-

vet olvastam a munkahelyi környezet-
ről és némelyiket nagyon érdekesnek 
és inspirálónak találtam. A legtöbb 
hasonló koncepciókat taglal, csak 
más-más megközelítésből. Az egyik 
ismétlődő tétel, hogy a munkahelyi 
szabadság vagy autonómia az egyik 
legfontosabb tényező a munkahelyi 
motivációban és megelégedettségben. 
Másrész, amikor a dolgozók egyálta-
lán nem szólhatnak bele a döntések-
be, valószínűleg a leginkább demora-
lizáló tényező a munkahelyen. 

A szervezetek átértelmezése1 című 
könyv bemutat néhány szervezetet, 
amelyek olyan változásokat vezettek 
be működésükben, amik megváltoz-
tatják az iparosodás óta jellemző pa-

radigmát, ami olyan sok vállalkozásra 
jellemző manapság. Ezek a „futurista“ 
szervezetek az önmenedzselés köré 
szerveződnek, ami azt jelenti, hogy a 
dolgozók sokkal több autonómiát és 
szabadságot élveznek, ami nemcsak 
munkahelyi, de egész életükre pozitív 
hatással van. 

Nem hiszek abban az elméletben, 
hogy mindenkinek olyan munkát 
kéne találnia, ami nem is érződik 
munkának, mert annyira szereti az 
illető. Ez egy ideális helyzet és együtt 
örülök azokkal, akiknek ez megada-
tik. Én azonban realista vagyok és 
tudom, hogy ez nem mindenkinek 
sikerül. Ugyanakkor a legtöbb ember 
nyolc vagy annál is több órát tölt na-
ponta a munkahelyén, ezért úgy gon-
dolom, hogy még ha nem is vagyunk 
oda a munkánkért, fontos, hogy va-
lamilyen fajta örömet leljünk benne, 
legyen célunk vele, ami megelégedést 
hozhat. 

Az egyik rendszeresen felbukka-

Írta: Jessie Richards
 

Örömteli 
munkakörnyezet

1. Frederic Laloux, Nelson Parker:  Brussels, 2014

2. Dennis Bakke, PVG: Seattle, 2005

3. Daniel Pink, Drive: A meglepő igazság arról, hogy mi motivál bennünket, 

Riverhead Books: New York, 2010
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nó koncepció az ilyen jellegű olvas-
mányokban, hogy egy szervezet csak 
akkor válhat egy szervezeti gépezetből 
emberközpontú szerkezetté, ha a fel-
ső vezetés többsége is támogatja ezt 
az irányvonalat. Mostanában nagyon 
sokat elmélkedtem azon, hogy mit 
tehet egy magamfajta középvezető - 
tehát nem elnök-vezérigazgató vagy 
felsővezető - hogy élvezetesebb, pozi-
tívabb és produktívabb munkahelyet 
és munkakörnyezetet teremtsen, ahol 
erős a közösségi összetartás.

Az Öröm a munkahelyen2 című 
könyv egy olyan munkahelyet ír le, 
amit négy érték alapján igazgatnak: 
tisztesség, korrektség, felelősség és jó 
hangulat, amit a „kielégítő, izgalmas, 
kreatív és sikeres“ jelzőkkel definiál.  A 
szerző szerint „a munkahely adta öröm 
az egyéni kezdeményezésektől és egyéni 
irányítástól indul.“ Bár nekem nincs tel-
jes jogú beleszólásom a dolgokba, attól 
még lehetnek kezdeményezéseim. Te-
hetek azért, hogy a munkakörnyezetem 

egészségesebb és boldogabb legyen. Sa-
ját tetteim felett pedig mindig van ha-
talmam, különös tekintettel arra, hogy 
miként bánok másokkal, illetve, hogy 
miként motiválom a csapatomat.

Megpróbáltam górcső alá venni 
saját feltevéseimet az emberi termé-
szettel és a munkával kapcsolatban 
úgy általánosságban, valamint ebben 
betöltött saját szerepemet és személyes 
motivációmat. Például vajon azt felté-
telezem, hogy „a munkatársaim saját 
érdekeiket helyezik előtérbe a szerve-
zet érdekei helyett és így önzőek“ vagy 
pedig azt gondolom, hogy „egyéni ké-
pességeiket a szervezet és a világ javára 
akarják fordítani“? 

Tudom, hogy engem mi motivál. 
Tudom, hogy a lényeg az „autonómia, 
kiválóság és cél,“3 illetve saját szava-
immal átfogalmazva: fontos, hogy 
elég függetlenek legyünk ahhoz, hogy 
a saját munkánkat érintő döntéseket 
meghozhassuk, hogy új képességeket 
tanuljunk, illetve fejlesszük a meg-

lévőket, valamint, hogy munkámat 
értékesnek tartsam. Elmondhatom, 
hogy nagyjából ez motiválja a mun-
katársaimat is. Szeretném azt hinni, 
hogy a legtöbb ember - főleg azok, 
akik hozzám hasonlóan a társadalom 
számára fontos nonprofit munkát vé-
geznek - jó szándéktól vezérelve ügy-
ködnek, és törődnek saját munkahe-
lyükkel, a közösséggel és megpróbál-
nak jó munkát végezni. És ha csupán 
egyetlen egy ember az irodában - pél-
dául én - boldogabban vagy kevésbé 
feszült azért, mert szeretettel tekintek 
másokra és a jót próbálom meglátni 
bennük, valamint az a célom, hogy az 
egész csapatnak jól menjen, akkor az 
már jó kezdnek tekinthető. 

Jessie Richards 2001 és 2012 kö-
zött részt vett az Activated 
magazin készítésében és számos 
cikket a magazin számára. Más 
keresztény publikácók és webol-
dalak számára is gyakran ír. ■
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EGYÜTT 
J O B B

Micsoda vigasztaló érzés, amikor 
biztonságban lehetünk egy másik 
emberrel, amikor nem kell meg-
mérni gondolatainkat vagy kimérni 
szavainkat, csak kimondhatjuk őket, 
ahogy vannak, polyvát a maggal, tud-
va, hogy egy hűséges kéz válogatja 
majd szét őket, megtartva az arra ér-
demeseket és a kedvesség leheletével 
fújva el a többit.
—Dinah Mulock Craik (1826–1887)

Minden egyes baráttal, akit a föld 
barna keble magához ölelt, saját 
énem egy része is föld alá került, 
ugyanakkor boldogságom, erőm és 
értelmem gazdagabb lett általuk és 
ez a nélkülük tovasuhanó világban is 
velem marad. —Helen Keller

Többé nem hívlak benneteket szol-
gáknak, mert a szolga nem tudja, mit 
csinál az ura. Barátaimnak hívlak tite-
ket, mert amit az Atyától hallottam, 
mindent elmondtam nektek. 
- János 15:15 Egyszerű fordítás

Nem a barát ajándéka, hanem annak 
szeretete hoz igaz örömet a szívnek.
—Rielvaux-i Szent Aelred 
(1110–1167) ■

Jobban boldogul kettő, mint 
egy: fáradozásuknak szép eredménye 
van. Mert ha elesnek, az egyik ember 
fölemeli a társát. 
- Prédikátor könyve 4:9-10

A legcsodálatosabb az igaz barátság-
ban, hogy két barát külön-külön tud 
növekedni anélkül, hogy eltávolod-
nának egymástól.
—Elisabeth Foley

Senki sem képes elfütyülni egy szimfó-
niát. Azt csak egy zenekar tudja elját-
szani.—Halford Luccock (1885–1961)

Egyetlen csapattagot sem szoktak 
megdicsérni evőtechnikájának da-
rabos egyéniségéért.—Ralph Waldo 
Emerson (1803–1882)

Ha minden problémát meg tudnék olda-
ni egyedül, megtenném. —Thomas Edi-
son (1847–1931), amikor arról kérdezték, 
hogy miért van huszonegy asszisztense

Az emlékek örökké megmaradnak, és 
nem múlnak el. 

A barátok mindig együtt maradnak, és 
sohasem köszönnek el egymástól.

- ismeretlen szerző

Amikor összejövünk az a kezdet. 
Amikor összetartunk az a fejlődés. 
Amikor összedolgozunk az a siker.
—Henry Ford (1863-1947)

Jobb egy baráttal együtt járni a sö-
tétségben, mint egyedül lenni a vilá-
gosságban.
—Helen Keller (1880–1968)

Egy barát a természet egyik reme-
ke.—Ralph Waldo Emerson 

A barátság: Erős kéz a másiknak a sö-
tétben a szükségben.
—Hugh Black (1868–1953)

A barátsághoz jó kommunikáció 
szükséges. Anélkül se megszületni, se 
létezni nem képes.
—Szalézi Szent Ferenc (1567–1622)

Sorsunk ösvényét egyetlen szerelem 
vagy barátság sem keresztezheti anél-
kül, hogy ne hagyna rajta nyomot.
—François Mauriac (1885–1970)

Nincs az a távolság, ami csökkenthet-
né két ember barátságát, ha mindket-
ten meg vannak győződve a másik 
értékéről. - ismeretlen szerző

Megfontolandó gondolatok
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Tápláló olvasmány

Siker az 
emberekkel  
Írta: Chris Hunt

A Biblia a lelki és gyakorlati 
tanácsok igazi tárháza és 
az erős kapcsolatok bemutatása gyak-
ran visszatérő téma. Luther Márton 
megjegyezte, hogy a keresztény élet 
lényege nem egyéb, mint megérteni a 
körülöttünk lévő embereket.1 

Mit tanulhatunk a Bibliából az 
emberekkel való kapcsolatok terén?  

Keressük a jót.
Egyébként pedig, testvéreim, ami 
igaz, ami tisztességes, ami igazságos, 
ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami 
jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, 
azt vegyétek figyelembe! 
— Filippi 4:8

Bánjunk kedvesen másokkal, 
úgy, ahogyan mi szeretnénk, 
hogy ők bánjanak velünk.
Amit tehát szeretnétek, hogy az em-
berek veletek cselekedjenek, ti is 

ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez 
a törvény, és ezt tanítják a próféták. 
— Máté 7:12

Ne azért éljünk, hogy magunknak tet-
szünk. Ne a magunk kedvére, hanem fe-
lebarátunk javára éljünk. – Róma 15:1-2

Legyünk mindenkivel szelídek és ked-
vesek. — Titus 3:2
 
Alkalmazkodjunk.
Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, 
amelyek a békességet és egymás építé-
sét szolgálják. — Róma 14:19

Mert bár én mindenkivel szemben 
szabad vagyok, magamat mégis min-
denkinek szolgájává tettem, hogy mi-
nél többeket megnyerjek. A zsidóknak 
olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy 
megnyerjem a zsidókat;  A törvény 
nélkülieknek törvény nélkülivé lettem 
- pedig nem vagyok Isten törvénye nél-
kül, hanem Krisztus törvénye szerint 
élek -, hogy megnyerjem a törvény nél-
külieket. Mindenkinek mindenné let-
tem, hogy mindenképpen megmentsek 
némelyeket. – I. Korinthus 9:19-22

Mindig bocsássunk meg. 
Akkor Péter odament hozzá, és ezt 
kérdezte tőle: „Uram, hányszor vét-
kezhet ellenem az én atyámfia úgy, 
hogy én megbocsássak neki? Még hét-
szer is?”

Jézus így válaszolt: „Nem azt mon-
dom neked, hogy hétszer, hanem még 
hetvenszer hétszer is.
— Máté 18:21-22

Támogasd a többieket.
Egymás terhét hordozzátok. 
— Galáta 6:2

Örülök, és együtt örülök mindnyája-
tokkal. — Filippi 2:17

Attól a naptól fogva, amelyen ezt 
meghallottuk, szüntelenül imádko-
zunk értetek, hogy tökéletesen ismer-
jétek meg az ő akaratát minden lelki 
bölcsesség és belátás révén. 
— Kolossé 1:9

Chris Hunt Nagy-Britanniában 
él és 1999-es első megjelenése 
óta rendszeres olvasója az 
Activated Magazinnak. ■

1. „A keresztény szabadsága“, Luther 

munkái, szerkesztette Harold J. 

Grimm és Helmut T. Lehmann 

(Philadelphia: mullenberg Press, 

1957), 365. oldal
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ÉRINTS MEG 
MÁSOKAT A 
SZERETETEMMEL
Mielőtt elalszol, gondolj irántad érzett szeretetemre. Megszámlálva áldásaidat látni fogod, hogy 
mennyi úton-módon és milyen sok ember által vagy áldott. Ezek mindegyike szeretetem egy-
egy záloga.

Gondolj arra is, hogy te mennyi szeretetet adtál. Mit tettél ma, hogy szeretetet mutass másoknak, 
hogy őket is megérinthesse az Én szeretetem? Emlékezz, hogy Én csak a te hangodat és a te keze-
idet tudom használni, hogy megérintsek és magamhoz vonzzak más szíveket. „Amennyiben meg-
cselekedtétek ezt akár csak eggyel is az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg.“1

Minden alkalommal, amikor a szívedre hallgatsz, amikor észreveszed azt a gyengéd noszogatást, 
egy lehetőséget mutattok neked, amiben szeretetet mutathatsz másoknak. Ez a szeretet pedig meg-
hozza jutalmát, mert nem tudsz úgy adni, hogy ne kapnál az Én szeretetemből cserébe. „Adjatok, 
néktek is adatik.“2 

Jézustól szeretettel

1. Máté 25:40

2. Lukács 6:38


