
Interjú Jonathan Buckleyval 

Szia Jon. Mondanál magadról pár szót? 

Amikor az újság az olvasó kezébe kerül már 34 éves leszek. Nem is értem, hogy lettem ilyen öreg? 

Angliában, azon belül Sheffieldben élek feleségemmel, Teresa-val és 7 hónapos fiammal, Alfieval. 

Szeretjük Istent, továbbá a Peak Körzet Nemzeti Parkban sétálni és a közös étkezéseket barátainkkal 

vagy akár új arcokkal. Hobbijaim a futás, biciklizés és alsóbb osztályú focimeccsek nézése. 

Mostanában lettem rajongója a nem élvonalbeli focinak. 30 különböző csapatot néztem meg az 

elmúlt három szezonban.  

Megosztanád velünk mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a KIE mozgalommal? Miért fontos a KIE 

számodra? 

2011-ben találkoztam először KIE-sekkel. Az akkori gyülekezetem egyik tagja a YMCA White Rose 

képviselője volt. Rotherhamben, Sheffieldben és Wakefieldben működnek. Éppen kerestek valakit, 

aki segítségükre lehet a gyülekezet tagjait lelki megújuláshoz segíteni, illetve a helyi gyülekezetekkel 

kapcsolatot kialakítani. Kapcsolatba kerültem ennek a KIE csoportnak a vezetőjével és ahogy 

mondják a többi már történelem.  

Ha jól tudom nem régen munkahelyet váltottál. Milyen az új munkád, mi a különbség a két állás 

között? 

Valóban ma már a Sheffield-i Metodista Egyházban dolgozom. Több mint hatvan metodista 

gyülekezet van a környéken. Én a helyieket segítem az ifjúsági- és gyermekmunkában; feladataim 

közé tartozik még az önkéntesképzés, új programok, táborok létrehozása, más keresztyén 

felekezetekkel való együttműködés kialakítása, programokat szervezése gyermekek és fiatalok, 

valamint gyermek és ifjúsági munkások számára. 

Élvezem, hogy különböző helyeken járhatok és találkozhatom új emberekkel egész Sheffieldben, 

megláthatom, hogy a helyiek mit is csinálnak a saját környezetükben. Mindig is inspirált, ha olyan 

személyekkel találkozom, akik elhivatottsággal végzik a heti rutinjukat, mindezt kitartással.  

Sok hasonlóság van a mostani és az előző munkámban, helyi gyülekezetekkel dolgozom együtt, 

bátorítva és támogatva helyi fiatalokat. Élveztem a KIE nemzetköziségét. Persze vannak a 

metodistáknak is nemzetközi lehetőségeik, csak még nem volt lehetőségem a világ más pontjai élő 

metodistákat meglátogatni.  

Milyen programokat kínáltok fel a fiataloknak? Mit gondolsz, milyen problémákkal küzdenek 

manapság a fiatalok Nagy Britanniában, akik a környezetedben élnek? 

Sok gyülekezet iskola utáni nyitottház programot biztosít fiataloknak hétköznapokon vagy péntek 

esténként. Számos ifjúsági munkás látogatja a helyi iskolákat, hogy úgy nevezett „ebéd klubot”, 

Cristian Union találkozókat szervezzenek, mentor programban lehet részt venni vagy hátrányos 

helyzetű gyerekeknek ajánlanak fel segítséget.  

Nagyon sok fiatal súlyosbodó mentális problémákkal küzd. A mai fiatalok folyamatosan a központban 

vannak, nyomás alatt, sok stressz éri őket, sokan úgy érzik elvárásoknak kell megfelelniük kinézetük, 

viselkedésük kapcsán, hogy a kortársaikhoz hasonlítsanak vagy éppen, hogy különbözzenek tőlük. A 

mobiltelefonok (illetve egyéb elektromos eszközök) elterjedésének egyik következménye, hogy nem 

lehet elvonulni, elrejtőzni (magukba fordulni), ez is folyamatos feszültséget teremt a fiatalokban.  



Az angliai iskolák egyre inkább „vizsgagyárakra” hasonlítanak, melyek olyan fiatalokat „termelnek”, 

akik csak a jegyekre hajtanak, miközben arra nem jut idő, hogy fejlesszék a saját készségeiket és 

szenvedélyüket, az alaptantárgyak, mint angol nyelv, matematika és tudományok mellett. A kreatív 

tantárgyak mint művészet, dráma és sport egyre inkább háttérbe szorulnak, ami szerintem 

egyértelműen káros a gyerekeknek és a fiataloknak.  

A foglalkozásokon igyekszem lehetőséget adni a fiataloknak, hogy kiadhassák magukból a 

feszültséget és csak úgy ellegyenek. Ez azt is jelenti, hogy nekem is ugyan ezt kell tennem, csak jól 

érezni magam. Nincs értelme úgy foglalkozni fiatalokkal, akik menekülnek a technológiától, hogy én 

nem vagyok kész arra, hogy kikapcsoljam én is a telefonomat. Ez sokszor nem is annyira könnyű.  

Önkéntes munkát végzel és különböző adománygyűjtő programban is részt veszel, többféle 

szervezetet támogatva így. Mi alapján döntesz, hogy kit támogatsz, mi motivál abban, hogy segíts 

másokon? 

A Szentírás szerint Isten teljes szívéből szereti az szegényeket, az elesetteket és nagyon rosszul érinti, 

ha méltatlanul bánnak velük. Mint az Ő egyháza, nekünk is az a küldetésünk, hogy a rászorultak felé 

forduljunk, támogassuk őket és a társadalom az igazságtalanságait szóvá tegyük. 

Senki ne értsen félre, Isten mindenkit egyformán szeret, úgy gondolom azonban, hogy Ő különös 

módon tekint a magányosokra, a kivetettekre, a szegényekre és azokra, akik a társadalom 

perifériájára kerülnek. Őket a világ gyakran megveti, de Isten különlegesnek látja őket. 

Szerethetőknek, emberi lényeknek, akik az Ő képére lettek teremtve. Ez az én motivációm, hogy 

másokat segítsek.  

Elég nehéz kérdés, hogy éppen melyik szervezetet támogassam, olyan sok arra érdemesből kell 

választani. Gyakran azokat részesítem előnyben, melyekkel van valami személyes kapcsolatom. 

Például, amikor először kezdtem dolgozni a KIE-nek, találkoztam valakivel az Üdv Hadseregtől 

Wakefieldben, aki a modern rabszolgaság reagáló csoportot koordinálta Yorkshireben. Ő intézte az 

önkéntes sofőrök felvételi procedúráját, akik arra vállalkoztak, hogy a rendőrség vagy a családsegítő 

szolgálatok által a modern rabszolgaság kötelékéből megmenekített személyeket biztonságos helyre 

szállítsák. Elmondott nekem néhány történetet, és úgy éreztem én is részt akarok ebben venni. 

Amikor Teresával összeházasodtunk, jelentkeztünk erre a feladatra, a mai napig igyekszünk aktívak 

lenni. Tegnap például délre autóztam, hogy felvegyek egy hölgyet a két lányával, hogy egy 

biztonságos helyre vigyem őket, nagyon elgondolkodtató tapasztalat volt.  

Mit gondolsz a kihívásról és a kudarcról, mi a tapasztalatod?  

Uram, adj több merészséget, hogy többször tudjak elbukni! Mi, britek arról vagyunk ismertek, hogy 

olyan tartózkodók, óvatoskodók, kockázatkerülők vagyunk… de én azt kívánom, hogy több kihívást 

tudjak vállalni és hogy minél több kudarc élményem legyen! 

Igyekszem emlékeztetni magam arra, hogy a halálos ágyamon majd sokkal inkább lesz lelkiismeret 

furdalásom azok a kockázatok és kihívások miatt, amiket nem mertem bevállalni, azokhoz képest, 

amiket vállaltam és a kudarcok miatt, amik azokból következtek. Száz szó is egy, hogyan érnél el 

változást, ha még csak ki sem próbálod. Uram, hadd valljunk többször kudarcot! 

Milyen érzés, amikor sikeres vagy, amikor egy célkitűzésedet teljesíteni tudod?   

Ilyenkor csak az alvásra tudok gondolni! Valamint büszkeséget és magabiztosságot érzek. Számos 

teljes és fél maraton van mögöttem, mindig büszke voltam magamra, amikor megcsináltam. Aztán 

már a következőre gondoltam.  



Egyébként a siker szó elég érdekes azért. Keresztyénként hogyan is mérjük a sikert? Számokkal 

támasztjuk alá – hogy hányan vesznek részt az Istentiszteleten, a csoportban, hányan vásárolják meg 

a termékeinket? Vagy az emberekkel való kapcsolat mélysége számít, hogy mennyire fejlődnek a 

hitükben, képességeikben, vagy mennyire érettek? Vagy valami egészen másban kéne növekedniük?   

A világ, úgy tűnik, számokban méri a sikert, például mekkora a haszonkulcs. Mégis én nem úgy 

látom, hogy Isten hasonló módon mérni az eredményességet, ahogy mi tesszük. Én olyan Istent 

ismerek, aki a kapcsolatokat értékeli, aki a kegyünket keresi, hogy megismerjük őt, hogy teljes életet 

éljünk, hogy véghez vigyük a jó dolgokat, amelyeket elkészített, hogy megcselekedjünk.  

Mikor vagyok a legboldogabb és legmagabiztosabb? Amikor a barátaimmal és a családommal 

vagyok, amikor azokat az ajándékokat és képességeket tudom használni, amelyeket Istentől kaptam, 

amikor emberek között vagyok. Siker tehát a számomra, amikor visszanézve azt mondhatom, hogy 

ez a barátság, kapcsolat, személy ebben és ebben a dologban több lett.  

Thomas A. Edison azt mondta: „Nem vallottam kudarcot. Csak 10 000 módját találtam annak, hogy 

hogyan nem fog működni.” Nehéznek találod, amikor nem tudod elérni a célodat? Származhat 

bármiféle előny a kudarcból?  

Nagyon sok haszon származhat a kudarcból… nagyon sok mindent természetesnek veszünk, csak 

azért mert már valaki korábban kipróbálta és nem járt sikerrel. Úgy vélem a leghasznosabb dolog, 

ami a kudarc élményből származhat, az az hogy mit tanulhatunk belőle. Szerintem erre mindig 

emlékeztetnünk kell magunkat, amikor nem sikerül valami. Teljesen természetes, hogy letörtek 

vagyunk, amikor valami nem sikerül, vagy amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy megszoktuk. 

Lehetőséget kell adnunk magunknak, hogy feldolgozzuk ezeket az érzéseket és amikor túl vagyunk 

rajtuk, akkor visszajelezni mi is történt és megfogalmazni, hogy mit is tanultunk ebből.  

Megosztanál velünk egy történetet, amikor egy kihívást vagy kudarc élményt pozitívnak vagy 

elviselhetetlennek találtál?  

Végzős voltam az egyetemen és az akkori barátnőmmel eljegyeztük egymást. Hat hónappal később, 

Tájföldre, Phuketbe utaztam, hogy egy keresztyén misszióban töltsek el hét hónapot (ezt tudvalevő 

volt, mielőtt az eljegyzés megtörtént). Mindketten – én legalábbis ezt gondoltam – alig vártuk, hogy 

újra találkozzunk az Egyesült Királyágban és elkezdjük tervezni az esküvőnket, azonban a 

hazaérkezésem követő egy hónapon belül a menyasszonyom szakított velem és az esküvőből nem 

lett semmi. Ez volt a legszomorúbb időszaka az életemnek. Helyes volt eljegyezni őt mielőtt 

elutaztam Tájföldre? Nem kellett volna elutaznom? Ha tudtam volna, hogy szakítani fogunk, akkor 

lehet, hogy még egy évet kint maradok Tájföldön. 

Ebben az időszakban jobban megtanultam Istenre bízni magamat. Visszatekintve voltak dolgok, 

amiket ma már másként tennék. Valószínűleg túl fiatalok voltunk a jegyességhez. Talán nyitottabbak 

lehettünk volna, hogy merre tart a kapcsolatunk. De vajon ha úgy döntök, hogy nem mutatom ki a 

szeretetemet, azzal potenciálisan az elutasítást választom? Ez nem a szív mélyén dől el?  

Hat hónappal később találkoztam Teresa-val, aki 18 hónap múlva a feleségem lett. Azóta 

megszületett az első gyermekünk, akit teljes szívünkből szeretünk. Az egymás iránt érzett 

szeretetünket azzal tudjuk kimutatni, hogy a másikra bízzuk, hogy elfogadja-e a szerelmünket vagy 

elutasítja azt. Remélhetőleg, Isten is úgy akarja, hogy az utóbbi sosem fog megtörténni. Ebben van 

valami nagyon evangéliumszerű is. Isten felajánlja az embernek a lehetőséget, hogy elfogadja az Ő 

szeretetét, miközben teljesen egyértelmű kell legyen, hogy megadja a lehetőséget nekünk, hogy 

elutasítsuk azt.  



 

Azt hiszem, hogy ti vagyok az egyik legboldogabb család a Földön, hogy van egy kisfiatok, Alfie. Mit 

jelent neked apának lenni? Hogyan változott meg az életed mióta ő megszületett? Milyen 

nehézségekkel néztek szembe a gyerek nevelés során? Hogyan teszi boldoggá az életetek?  

Az utolsó kérdéssel kezdve…  Alfie nem tesz semmit, hogy boldoggá tegyen bennünket. Önmagában 

azzal, hogy létezik, úgy ahogy van, ő Alfie, mi már boldogok vagyunk. (Teológiai megközelítéssel, az 

egy jó kérdés, hogy mi Istent boldoggá tudjuk-e tenni pusztán a létezésünkkel.) Ahogy növekszik 

majd, én azt szeretném, ha Alfie Alfie maradna. Nem akarom őt megváltoztatni, nem akarom, hogy 

olyan legyen, mint a laza csávó az utcából, hogy foci drukker legyen belőle, esetleg egy kockafejű 

programozó, vagy valami nagyokos, egyszerűen azt szeretném, ha ő önmaga lehetne.  

Ez jelenti apának lenni. Már nem tudom elképzelni milyen is volt az életünk Alfie megszületése előtt. 

Elég furcsának hangozhat, de egy valamiben nem változott meg az életünk. Ugyanazt a rutint 

csináljuk, mint korábban – munka, templom, baráti és családi látogatások, futás, meccs és 

sportnézés, bármerre járunk vagy bármit csinálunk Alfie velünk van és ő is részese a történéseknek.  

De tudjuk, van, ami változott. Fáradtabbak vagyunk, hosszabb a bevárásló lista és több a műanyag a 

házban (játékok formájában) mint, ahogy szeretnénk.  

Az egy kihívás a számunkra, hogy idő találjunk arra egymásra a feleségemmel. Április végén lesz egy 

esténk, amit majd együtt tölthetünk. Megünnepeljük a születésnapomat és a házassági 

évfordulónkat. A nagyszülőkre hagyjuk Alfiet először az életében. Reméljük majd egyre többször meg 

tudjuk ezt szervezni az elkövetkezendő hónapokban. De ugyanakkor féltjük, hogy a világ rossz 

irányba változtathatja meg. 


