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Pár hete olyat tettem, amit legtöbb ember szokatlannak tartana. Elmentem a helyi jótékonysági használt-ruha boltba és 
vásároltam egy kisebb bőröndöt. Miután hazavittem - itt következik a szokatlan rész - levágtam a fogantyúját és a 
bőröndöt eldobtam. A fogantyút pedig belesüllyesztettem a nadrágom zsebébe. 
 
Talán azon tűnődsz, ki az, aki ilyet tesz? A kérdés jogos. Számomra nagyon fontos volt, mivel arra emlékeztetett, hogy 
mikor elhagyom ezt a földet, SEMMIT nem vihetek magammal. Minden kézzelfogható itt marad. Azonban minden 
örökkévaló értékem már előrement: a másokért elmondott imáim és közbenjárásom, a mások üdvösségéért és lelki 
növekedéséért elhullatott könnyeim, illetve bármilyen lelki hatás, amely általam adatott meg mások életében. 
 
Jézus erről beszélt mikor azt mondta, „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda 
megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a 
moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz 
a szíved is.” (Máté evangéliuma 6,19-21) 
 
A fentebb felsoroltak - imában hordozás, mások lelkiállapotával törődés, és a vágy, hogy örökérvényű változás legyen az 
életükben - mutatják, hogy a kapcsolatokra összpontosítok. Sajnálatos, hogy a kapcsolataink többsége felszínes. Szinte 
semmit sem fektetünk beléjük. Elvesszük amire szükségünk van és tovább lépünk. És ez tudod mit jelent? Az ellenség 
mosolyog magában. Az ördög kedveli a kapcsolatokat, amennyiben azok felszínesek és semmitmondóak. A harcmodora 
egyszerű: becsapni, megosztani és rombolni. 
 
Bánom, amit a múltban tettem mint üzletember. A kapcsolatokat arra használtam, hogy több üzletet szerezzek. 
Barátságot színleltem - úgy tettem mintha törődnék másokkal - csakhogy megkapjam, amit akarok. Arra használtam az 
embereket, hogy megszerezzem a javakat, amiket szeretek. Isten évtizedekkel ezelőtt megérintette az életemet és 
megtanított arra, hogy inkább a javaimmal szeressem, szolgáljam az embereket. 
 
A családunk tehenészetében végzett sokéves munkám tapasztalatai felbecsülhetetlennek bizonyulnak. Aki állatokkal 
dolgozik az két igazságot is megismer: a gyors lassú, a lassú gyors. Ugyanezt elmondhatjuk a kapcsolatokról is. Időt 
igényelnek és nem lehet őket siettetni. 
 
Nemrégen lebonyolítottam néhány telefonhívást: az egyik, hogy megrendeljek egy teherautónyi hőszigetelőt a 
gazdaság egyik épületéhez. A másik, hogy megvásároljak egy 15 méter átmérőjű karámot a lovaknak valamint pár 
fedett beállót szintén a lovak számára. Miközben a vásárlás részleteit beszéltem meg, minden egyes esetben "valami" 
más is átjött a másik személy hangján keresztül, mégpedig fájdalom vagy fáradtság. Ezt nem akartam figyelmen kívül 
hagyni és rákérdeztem, mi történik az életükben.   
 
Ahogy a kérdés elhangzott az Úr ajtókat nyitott meg. Miközben elmondták mi történt velük, minden alkalommal 
könnyezve megosztották fájdalmukat is. Ez lehetőséget teremtett számomra, hogy Jézus Krisztus igazságát és a Benne 
rejlő reményt is hirdessem nekik. Mindhárom esetben imádkoztam velük és postán küldtem tanítványoknak való 
olvasnivalót számukra. Később pedig még egyszer felhívtam mindegyiküket, hogy nyomon kövessem, mi történt azóta. 
 
Régen nem szakítottam időt, nem is vettem volna észre, vagy nem is törődtem volna ezzel. Azonban Isten egy másik 
fontos elvet is megtanított. A megosztott fájdalom az elosztott fájdalom. A megosztott öröm az megsokszorozódott 
öröm. Manapság napjaimat a következő imával kezdem: „Uram, adj nekem isteni megbízást, és tartsd távol az 
időpocsékolókat”. Felismerve, hogy Isten gondoskodik személyes és a munkámmal kapcsolatos szükségleteimről, a 
felszabadult időt arra használom, hogy megváltó kapcsolatokat építsek. Micsoda kiváltság, hogy mások fájdalmaiban és 
örömeiben is osztozhatom. 


