
 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus Él!  

 

 

Kedves Olvasó! 
 

A múlt hétvégén észak-magyarországi gyüle-

kezeteteket látogattam egy kedves testvérem-

mel. Nagy meleg volt, és hosszú az út, elfárad-

tunk, de a szolgálat végeztével mégis feltöltőd-

ve értem haza.  

Leginkább a vasárnapi alkalom volt számomra 

felüdítő. A több mint három órás alkalom alap-

ból soknak tűnhet, mégis tele volt mindenféle 

áldással: bizonyságok, énekek, megemlékezé-

sek sora előzte meg a prédikációt.  

Először azt gondoltam, hogy ki fog merülni a 

gyülekezet, a mikrofont magukhoz ragadó em-

berek elnyújtják a mondandójukat, és a végén 

senki nem fog figyelni az igére. Az alkalom 

közben azonban meglepődve tapasztaltam, 

hogy mindenki pontosan tartja az időt, és a 

gyülekezet aktívan figyel, szinte tapintható volt 

Isten jelenléte az egész alkalmon.  

A Hajdúsámsoni Pünkösdi Gyülekezet 90. szü-

letésnapját ünnepelték, és feltört bennem a 

vágy, hogy a mi gyülekezetünkben is legyen 

ennyi energia, amikor 90 évesek leszünk. Bár 

mi már nagy valószínűséggel nem éljük meg 

ezt az időt, sőt lehet, hogy addigra az Úr Jézus 

is visszatér, de ha még akkor is a kegyelem 

korában élne a föld, fantasztikus lenne, ha a 

gyülekezetünkben ennyi élet és gyümölcs len-

ne.  

Úgy gondolom, hogy ez leginkább rajtunk mú-

lik. Azon, ahogy megéljük a mát.  

Reményteli szeptembert kívánok mindenkinek! 

Szeretettel: Szerdi Szilárd lelkipásztor 

 

 

Miről olvashatsz? 
 

 A Lélek gyümölcsei – a hűség 

A hűség Isten iránti folyamatos engedelmességünk 

gyümölcse, függetlenül a körülményeinktől. 

 

 Megújulás – igehirdetés Polcz Attilától 

Az ember nagyon ciklikus: egyszer fent, egyszer 

lent, ahogy az igében is láthatjuk: megújultak, majd 

visszaestek. Épp ezért nem elég egyszer változni, 

nem elég az őseink hitére támaszkodnunk, nap 

mint nap meg kell újulnunk hitünkben, változnunk 

kell, mégha fájdalmas is. 

 

 Inspiráló pünkösdi történelem 

Avagy tanulhatunk-e valamit az egyháztörténelem-

ből? Ebben a hónapban az első mozgalomról ol-

vashattok: ez a mozgalom az Evangéliumi mozga-

lom nevet viseli. 

 

 Megvan a válasz, csak el kell kérned 

Isten ezerszer hatékonyabbá tud tenni téged céljaid 

megvalósításában, ha kérsz, keresel és zörgetsz. 

 

 GONDOLATÉBRESZTŐ Laci bácsitól 

Isten mindig tud az Ő útján járatni. Rendelt ideje 

van, és mindig a lényegre tapint. Reggelenként 

Carl Eichhorn „Isten műhelyében” című könyvét 

olvasom, és az alábbi üzenete volt számomra… 

 

 Digitális távolságtartás 

A mobil mindig be van kapcsolva, ahogy mi is. Éj-

szaka a párnák mellett tartjuk. Mintha a nap 24 

órájában őrszolgálatot teljesítenénk. 

 

 Fürjfogó 

Van egy legenda az erdőben élő fürjek csapatáról. 

A madarak boldogan éltek, egyetlen ellenségük a 

fürjfogó volt. 
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A lélek gyümölcsei 

A HŰSÉG 

„A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: 

kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved 

táblájára!” (Példabeszédek könyve 3:3) 

 

 

A hűség szó jelentése: Felelősségteljes kitar-

tás és ragaszkodás egy személy, közösség, 

cél, eszme mellett. Az adott szó, eskü, fogada-

lom állhatatos és becsületes betartása.  

Isten hűséges (szüntelenül)! Soha nem szűnik 

meg hűséges lenni! Ezt számos helyen olvas-

hatjuk a Bibliában.  

Isten a Szellem által önmagához hasonlóvá 

formál minket. Ő a hűségnek az a megtestesült 

képe, amire törekszünk, hogy létének teljes 

valóját élvezhessük életünkben. A hűség Isten 

iránti folyamatos engedelmességünk gyümöl-

cse, függetlenül a körülményeinktől.  

Isten megjutalmaz minket ezért a hűségért, és 

az Igén keresztül hív minket felnézni rá saját 

megelégedésünkre és bizonyosságunkra. Ez a 

támasz megvéd minket a futó házasságtörő 

kapcsolatoktól vagy olyan dolgoktól, amelyek 

soha nem tudnának megfelelni az elvárásaink-

nak.  

A Szent Szellem segít hűséget építeni megtört 

életünkbe, és meggátolni azt, hogy szívünk a 

hűtlenség felé hajoljon. Megtanultuk, hogy a 

hűtlenség gyógyíthatatlan összetörtséggel és a 

lélek elszegényedésével jár, hacsak nem váltja 

fel a lojalitás hiányát az őszinte elkötelezett-

ség.  

Álljunk meg egy pillanatra, és vizsgáljuk meg 

életünket, hogy beazonosíthassuk azokat a 

pillanatokat, amikor más dolgoktól vagy embe-

rektől vártuk, hogy a szeretet, biztonság és 

elfogadás forrásai legyenek számunkra. Mi lett 

ennek az eredménye? Amikor ellenszegülünk 

Istennek, aki kizárólagos, bensőséges kapcso-

latra hív minket, mindig valamilyen bűn a kö-

vetkezménye, amely, eleinte bármennyire csá-

bító is, előbb vagy utóbb elveszti varázsát, hi-

szen nem teljessé tenni, hanem felemészteni 

akar.  

Hóseás próféta könyvében, Gomer, Hóseás 

felesége elfordult férje iránta érzett hűséges és 

kizárólagos szerelmétől, és más szeretők után 

nézett. Házasságtörő magatartása meggátolta 

abban, hogy az egy szerződésen alapuló kap-

csolat elkötelezettségéből adódó biztonság és 

magabiztosság ajándékát élvezhesse. Az ő 

története illusztrálja, milyenné válhat életünk, 

még akkor is, ha a teremtő Istenünkkel való 

kapcsolatot valljuk, de nem adózunk neki ren-

dületlen odaadásunkkal, hűségünkkel. 

Istennek az az óhaja, hogy hűek legyünk hoz-

zá, csak gazdagítja életünket.  

A hűségnek ez a gyümölcse a kulcs ahhoz, 

hogy a többi gyümölcsöt is élvezni tudjuk, kü-

lönösen a békességet, amely minden értelmet 

felülmúl, tudva, hogy az Isten, akire hagyatko-

zunk, minden alkalommal meg fog nyilvánulni.  

Tehát Isten hűsége szüntelen! Ha hűséges 

vagyok, akkor Isten megjutalmaz a hűsége-

mért. Az Isten iránti hűségem a folyamatos 

engedelmességem gyümölcse, mely független 

a körülményektől. Ahhoz, hogy a többi gyümöl-

csöt élvezni tudjam, a hűség gyümölcsének 

jelen kell lennie az életemben. 

 

Máhl Anita 
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Megújulás 
  

Igehirdetés Polcz Attila 

2019.július 14. 

 

„Jöjjetek, szálljunk vitába! – mondja az ÚR. 

Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké 

válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehé-

rekké lehettek, mint a gyapjú.” Ézsaiás 1:18 

 

A változás szükséges, azonban nehéz folya-

mat. Ahhoz, hogy bármiféle változást el tudjunk 

érni, először hajlandónak kell lennünk rá, sok-

szor talán ez a legnehezebb feladat. A Biblia is 

tele van emberek által előidézett változásokkal, 

melyek olykor jó, máskor viszont rossz irányba 

fordították egy egész nép sorsát.  

Az ember nagyon ciklikus: egyszer fent, egy-

szer lent, ahogy az igében is láthatjuk: meg-

újultak, majd visszaestek. Épp ezért nem elég 

egyszer változni, nem elég az őseink hitére 

támaszkodnunk…, nap, mint nap meg kell 

újulnunk hitünkben, változnunk kell, mégha 

fájdalmas is. Az emberekkel ellentétben vi-

szont Isten valódi változást hoz, mely nem mú-

lik el, örök és igaz.  

 

 

 

A valódi megújulást 3 templomon keresztül 

érthetjük meg.  

Először Salamon templomában az Úr jelen-

léte nyilvánvaló volt, ezen belül is az erőteljes 

jelenlét egy konkrét helyre koncentrálódott, ez 

a Szentek Szentje volt. Ám ide nem léphetett 

be akárki, szabályokhoz kötötték. Szigorú val-

lási formákat követtek, melynek eredménye az 

lett, hogy Isten jelenléte eltűnt a temlomból, 

ugyanis Ő nem erre vágyott. 

A második templom, melyet Salamon temp-

lomának lerombolása után építettek, már nem 

volt olyan pompás, s az Úr jelenléte sem jött 

vissza, ekkor Isten jelenléte egy csecsemőben, 

mégpedig Jézus Krisztusban volt, testet öltött 

Isten jelenléte, ugyanis nem akarta, hogy a 

szigorú vallási hagyományok elválasszanak 

minket Tőle, ezért emberré lett. 

Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kile-

helte lelkét. És íme, a templom kárpitja felülről 

az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a 

sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és 

sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek 

kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után 

bementek a szent városba, és sokaknak meg-

jelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele 

őrizték Jézust, látták a földrengést és a történ-

teket, nagyon megrémültek, és így szóltak: 

„Bizony, Isten Fia volt ez!” Máté 27: 50-54  

A harmadik templom pedig TE magad vagy. 

Isten már nem megközelíthetetlen szentélyek-

ben lakik, hanem bennünk. Jézus által méltók 

lettünk rá, bár saját bűneink miatt nem érde-

melnénk meg, mégis velünk van és bennünk 

van, így hát az a feladatunk, hogy ezt hirdes-

sük, másokat hozzá vezessünk.  

Isten jelenléte nem elérhetetlen vagy megköze-

líthetetlen, egyedül rajtunk múlik, hogy mennyit 

engedünk be belőle.  

Lejegyezte Horváth Kitti 
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Inspiráló  

pünkösdi történelem 
Avagy mit tanulhatunk az egyház történelméből? 

 

 

Tanulmányaim során számtalan olyan törté-

nelmi eseménnyel találkoztam, melyek arra 

ösztönztek, hogy Istent jobban keressem, hogy 

jobban vágyakozzam utána.  

Ez ösztönzött az egyházunkat érintő történelmi 

eseményekről szóló cikksorozatra, amelyeket 

ha elolvastok, remélem ti is vágyat éreztek 

majd arra, hogy jobban keressétek a mi Meny-

nyei Édesapánkat. 

 

Az első cikkben arról olvashattatok, hogy 

mennyire valós esemény volt az Apostolok 

megtapasztalása pünkösdkor. Ez a megta-

pasztalás és az ezzel járó Istenre hagyatkozás 

a történelem folyamán az egyházban sokszor 

előkerült, majd többnyire jól elveszett.  

Így volt ez a pünkösdi mozgalmat megelőző 

időszakban is. A pünkösdi egyházzal kapcso-

latban a Lélek négy folyójáról kell, hogy írjak. 

Ez a négy folyó négy mozgalmat, négy Isten-

hez való közeledési időszakot jelent. Ha a tör-

ténelmet nézzük, ezek a mozgalmak egymás-

ból és egymásra építkezve indultak el az Isten 

keresésében és egy szorosabb kapcsolat meg-

találásában. Ebben a hónapban az első ilyen 

mozgalomról olvashattok: ez a mozgalom az 

Evangéliumi mozgalom nevet viseli. 

Képzeljetek el egy olyan időszakot, amikor a 

vallás és a hit kiüresedett. Az egyház olyan 

embereket is tagjai közé sorolt, akik nem hittek 

Istenben, akiknek nem volt kapcsolatuk egy-

mással és Istennel sem. Mindeközben a társa-

dalomra, kereszténységre egy új szellemi 

irányzat kezdett el befolyást gyakorolni. Min-

dent elkezdtek megkérdőjelezni, a Biblia hit-

eleségét és a benne található események va-

lódiságát. A szószékekről kiüresedett Krisztust 

hirdettek, aki nem volt egyéb, mint a sok erköl-

csi tanító közül egy. Nem hangzott el üzenet 

bűnbánatról és bűnbocsánatról, megtérésről, 

újjászületésről, az Úrnak odaszentelt élet fon-

tosságáról. A hitetlenség a tetőfokát élte, nyo-

mát sem lehetet látni az apostolokban található 

hitnek, odaszánásnak és tűznek.  

De Isten képes a legreménytelenebb, a legszá-

razabb időszakban egy-egy embert megszólí-

tani, felhasználni az Ő tüzének felgerjesztésé-

re. 

Anglia berkein belül Isten egy testvérpárt talált 

a munkájához; John Wesleyt és Charles 

Wesleyt. A Wesley fivérek szigorú vallási sza-

bályokkal bástyázták körbe magukat. Renge-

teget böjtöltek, olvasták a Bibliát, imádkoztak 

végeláthatatlan órákat. Ami nagyon furcsa 

számomra, hogy ennek ellenére nem voltak 

megtérve, nem voltak részesei annak a közös-

ségnek, amire Isten hívott bennünket. Milyen 

rémisztő ez a kép, a sok ima, böjt, bibliatanul-

mányozás nem feltétlen eredményez kapcsola-

tot a teremtőnkkel. A Wesley fivérek egy hajóút 

alkalmával találkoztak megtért hívő emberek-

kel, akik különös jó kedvvel beszéltek a hitük-

ről, és ezzel a találkozással kezdődött Charles 

és John megtérése. A megtérés az életükben 

szolgálatot eredményezett, olyan helyeken 

osztották meg az örömhírt, ami más kereszté-

nyeknek eszébe sem jutott. Ők nem vártak ar-

ra, hogy a bűnösök eljöjjenek hozzájuk – ők 

jártak mindenütt a nyomukban. Szabad terek, 

bányabejáratok, sötét kikötők százai váltak 

helyszínül prédikációiknak, ahol emberek ezrei 

választották az Úr Jézust megváltójuknak. 

Számukra egyetlen út sem volt járhatatlan, az 

időjárás soha sem elviselhetetlen, egyetlen 

szakadék sem túl mély, egyetlen falu sem túl-

ságosan eldugott, a csőcselék kegyetlensége 

nem volt akadály, és a nélkülözés sem volt 

visszariasztó. Arra is gondoltak, hogy ne ma-

radjanak ezek a megtért lelkek gondozás nél-
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kül, hiszen kiképeztek embereket, akik képe-

sek voltak a szolgálat végzésére.  

Szolgálatukat volt, hogy nem fogadták öröm-

mel, és a hallgatóság nemtetszését fejezte ki 

irányukba. Ilyenkor kövekkel, záptojással, rot-

hadt zöldséggel, döglött macskákkal dobálták 

meg őket, vagy feléjük fordulva végezték el a 

szükségüket. Volt, hogy tóba ugorva mentették 

az életüket, de kimászva azonnal hirdették Is-

ten kegyelmének üzenetét…  

Igehirdetéseik központjában a Krisztusba vetett 

hit által nyert üdvösség üzenete állt. Ez az üd-

vösség pedig átélhető és megtapasztalható 

élmény – Wesley-ék elmondása alapján. 

Számomra jó látni azt, hogy a megtért hívő 

cselekszik, és folyton a megújulás útján jár, 

még akkor is, ha ez épp veszélyes és olykor 

nagyon nehéz. Nagyon vágyom arra, hogy Is-

ten szolgálatában, keresésében ne tántorítson 

el semmi.  

Emlékszem, egyszer nem volt kedvem menni 

szolgálni, mert épp messze volt az a hely, ahol 

vártak rám. Ekkor eszembe jutatta Isten, hogy 

mennyire áldott vagyok, hogy busszal mehe-

tek, mert régen az emberek gyalog vagy lóhá-

ton mentek, illetve nem olyan rég még a Ma-

gyar Pünkösdi Egyház kezdeti idejében gyalog 

és ritkán kerékpárral (az már nagy kincs volt) 

mentek egyik városból a másikba szolgálatukat 

elvégezni. Hova lett belőlem, belőlünk olykor a 

tűz, hogy nincs kedvünk szolgálni? Elég egy 

kis eső, hideg vagy épp meleg, vagy egy fárad-

tabb nap, egy megvető pillantás valaki részéről 

irányunkba. Úgy vágyom arra a tűzre, ami a 

Wesley testvérekben megvolt az Isten szolgá-

lata iránt. Bárcsak adná nekünk is ezt a tettre 

kész vágyat az Isten.  

Kívánom, hogy vágyjunk erre, kérjük Őt, hogy 

semmi ne tántorítson el az Ő országáért... 

 

Polcz Attila 

 

Valaki érkezett 
 

Ajtó csikordul, 

bent döbbenet 

Valaki érkezett 

Sötét, dohos szobába betört a fény, 

s megcsillant áporodott szagú 

bútorok tetején. 

Virág volt az asztalon, 

selyemből szőtt, poros rózsaszál, 

hajlott hátú öregember könyökölt 

rég tűnt idők szúette asztalán. 

Elfeledte már a világot, 

magányos volt, s reménytelen. 

De most a Fény a szívébe hatolt. 

Remegő keze a Könyv felé nyúlt, 

s kinyitotta. 

Régen tette ezt. 

 

Kedves szavak áradtak felé, 

körbe zárta végtelen szeretet, 

vigasztalan, elveszett gyermekéhez 

Isten érkezett. 

 

Ferenczi Gyuláné 
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Megvan a válasz,  
csak el kell kérned! 

 

„Mindaz, aki kér, kap; Aki keres, talál; és aki 

zörget, annak megnyittatik.” (Lukács 11: 10)  

 

Hihetetlen, ugye?  

Pedig Istentől tényleg lehet kérni és kapni is! 

 

Szoktál-e kérni valamit emberektől? Egyszerű 

dolgokat bárkitől, de nagyobbakat nyilván csak 

attól, akivel jó kapcsolatban vagy. Azoktól kér-

jük a legnagyobb dolgokat, akikkel legszoro-

sabb kapcsolatban vagyunk.  

 

Ez igaz Istenre is: ha nem olyan szoros vele a 

kapcsolatod, akkor nem mersz tőle kérni. Vagy 

legalábbis nem akarsz, mert nem úgy ismered 

őt, mint akitől kérni lehetne. De ő éppen ezért 

is mondja neked, hogy kérj, mert azt akarja, 

hogy megismerd őt! Nemcsak megadni akarja 

a kéréseidet, hanem a legnagyobb szükséged 

is be akarja tölteni: hogy minél jobban megis-

merd őt és egyre jobban megbízz benne, mert 

a világon ő szeret téged a legjobban! Ahogy 

egy gyermek is folyton csak kér a szüleitől, de 

közben egyre jobban megismeri őket – és azt 

is megtudja, hogy mi az, ami jó a számára, és 

mi az, ami nem. Miközben kérünk Istentől, mi 

is megtudunk sokat arról, hogy szerinte mi jó 

nekünk, és minek kell ellenállunk. Ha megis-

mered őt, akkor egyre bátrabban és őszintéb-

ben mersz kérni tőle.  

 

 

Sokan úgy gondolkodnak Istenről, hogy ő nem 

is válaszol, vagy nem is adja meg, amit kérünk. 

Ha így lenne, akkor minek is kérjünk tőle? Pe-

dig Isten igenis beszél, válaszol annak, aki 

őszintén kéri a segítségét. Például a Mai Ige 

kiadvány által is már számtalanszor konkrét 

választ adott emberek kérdéseire. Sokan el-

mondták már, hogy egy nehéz helyzetben ki-

nyitották a Bibliát, és az éppen aktuális rész 

pont választ adott a kérdésükre. Imádság köz-

ben is sok embernek adott már Isten olyan 

gondolatokat, amelyek megoldottak egy hely-

zetet. Ám az is lehet, hogy Isten egy körülmény 

megváltoztatásával válaszol. Mindegy milyen 

módon, de aki kér, annak Isten válaszol. 

 

 
 

Nem szeretnél te is inkább kérni tőle és meg-

tapasztalni, hogy milyen nagy az ő hatalma, 

mint belefásulni a problémákba? Sokan beletö-

rődnek abba a helyzetbe, amiben vannak, és 

úgy gondolják, úgysem lesz változás… Lehet, 

hogy az embereket, a körülményeket, a rend-

szert szidják, vagy a „keserű valóságról” be-

szélnek, de nem tesznek semmit, csak ugya-

nolyan keserűek maradnak. 

 

Pedig mindannyian tehetünk az ellen, ami bánt 

vagy felzaklat minket. Legyen az akár egy be-

tegség, akár pénzügyi szükség, akár egy nem 

működő kapcsolat. Sokszor éppen ezek vezet-

nek el minket a legfontosabb feladatainkhoz 

vagy céljainkhoz. 
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A nagy dolgokat elérő emberek mind azért tet-

tek valami jelentőset, mert nemcsak találkoztak 

a problémákkal, hanem Istenre figyelve keres-

ték, kutatták a megoldást, és ha kellett, bezárt 

ajtókon zörgettek. 

 

Isten arra tanít: ne panaszkodj, hanem kérj! Ne 

másokat szidj, hanem keress! 

Ne törődj bele, hanem zörgess!  

Legfőképpen Istennél, imádságban!  

Amit pedig megértesz abból, amit mondott, azt 

tedd meg! 

 

Ha pedig felismered egy problémáról, hogy 

nem éri meg energiát pazarolni rá, mert sokkal 

fontosabb célok is vannak az életben, akkor 

azt tanuld meg elengedni! 

 

Isten ezerszer hatékonyabbá tud tenni téged 

céljaid megvalósításában, ha kérsz, keresel és 

zörgetsz.  

 

De figyelj meg valamit: Jézus arra tanít, hogy 

elsősorban azt kérjük, hogy Isten adja meg 

nekünk a Szent Szellemet. Vagyis azt, hogy 

Isten személyesen jelen legyen az életünkben, 

betöltsön minket testestül-lelkestül. Vajon ez 

lehetséges? Igen! Sőt, az ő személyes, ben-

nünk levő jelenléte nélkül üresek, hiányosak, 

elégtelenek vagyunk. 

 

Jön egy megterhelő helyzet – és máris dep-

resszióba dönt. Jön egy indulatot generáló 

helyzet – és szinte felrobbanok tőle. Jön egy 

kísértés az életünkben – és már meg is mér-

gezte a házasságunkat. Igen, sokan ezt éljük 

meg – ha Isten szelleme nincs jelen az éle-

tünkben, nem tud figyelmeztetni, nem tud erőt 

adni, és nem tud tanácsot adni nekünk. Pont 

azért akar Isten ott élni bennünk, hogy minde-

zeket le tudjuk győzni. 

 

Isten pontosan lát és ismer mindent, ami csak 

történik a világban, és tudja, hogy számomra 

mi a legjobb. Ebből a hatalmas ismeretből pe-

dig az ő Szelleme mindazt meg akarja mutatni 

nekünk, amire csak szükségünk van. Például 

azt olvassuk a Bibliában, hogy egy bizonyos 

helyzetben kijelentette Elizeusnak azt, hogy 

mikor és hol fog támadni az ellenség, így min-

den támadást vissza tudtak verni. Egy egysze-

rű asszonynak pedig azt mutatta meg, hogyan 

másszon ki az adósságból, hogy gyermekei 

legyenek rabszolgák. 

 

Isten szelleme ma is ugyanígy tud és akar se-

gíteni azoknak, akik megnyitják szívüket és 

kérik, hogy töltse be őket! De kérned kell! Ke-

resned kell az okát, ha nem tapasztalod mun-

káját! Zörgetned kell, tehát eltökélten és alapo-

san utána kell járnod az igazságnak, ha úgy 

érzed, hogy ez nálad nem működik! Miért? 

Mert számtalan akadálya lehet ennek: ismeret 

hiánya, előítéletek, feltételezések, bűnök stb. 

Az ellenség pedig nem akarja, hogy betöltsön 

téged a Szent Szellem, mert tudja, hogy vele le 

tudod győzni minden támadását! 

 

 
 

Kérj, keress, zörgess Istennél, legfőképpen 

azért, hogy az Ő Szelleme betöltsön és veled 

legyen, de tedd ezt életed minden területével 

kapcsolatban, mert nála sokkal többet találsz, 

mint amennyire szükséged van. 

 

Nemes Nándor, a Mai Ige alelnöke 
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Digitális távolságtartás 
 

 
 

Nem számít, hogy főállású anyák vagy épp 

reklámszakemberek vagyunk-e, szüntelenül ott 

a kísértés, hogy a képernyőre szegezzük a 

szemünket. Hordozható készülékeink, az okos 

telefonok és a tabletek egész nap a kezünk 

ügyében vannak. A képernyők világa csábító, 

minden egyes kattintás valami újat ígér. Meg-

szólal a telefon: üzenetünk érkezett. Persze 

rögtön nyúlunk is a mobilért, hiszen szeretnénk 

tudni, sürgős vagy fontos-e. Kiderül, hogy 

egyik sem, de megszoktuk, hogy azonnal vála-

szolunk. 

 

A képernyő idő gyakran kellemes időtöltést 

jelent. Üzenetek, vicces fotók érkeznek a bará-

tainktól, érezzük a dopamin löketet, és amint 

tehetjük, visszatérünk az újabb jutalomért. 

Nem számít, hogy az üzenetben köszönetet 

mondanak nekünk, vagy egy vásárlási akcióról 

értesülünk, a kattintással járó örömérzet való-

ságos. Észre sem vesszük, és félszemmel 

mindig a digitális eszközök villódzó fényeire és 

hangjelzéseire figyelünk. Dr. David Greenfield, 

a technikafüggőség szakértője szerint bár az 

amerikaiaknak csak nagyon kis része (keve-

sebb, mint 10%) technikafüggő a szó orvosi 

értelmében, de az embereknek, mintegy 65 

százaléka túlzásba viszi a készülékek haszná-

latát. „A mobil mindig be van kapcsolva, ahogy 

mi is. Éjszaka a párnák mellett tartjuk. Mintha a 

nap 24 órájában őrszolgálatot teljesítenénk.” 

 

A digitális világ a munkahelyet a család nappa-

lijába helyezte át. Már nem kell a munkát az 

irodai asztalunkon hagynunk – végtelen meny-

nyiségű e-mailt és problémát viszünk haza 

magunkkal a készülékeinken. A munkáltatók ki 

is használják az effajta elérhetőséget: elvárják, 

hogy azonnal válaszoljunk az e-mailekre és 

SMS-ekre, még munkaidőn kívül is. Vagy talán 

túl sokat „facebookoztunk” munkaidőben, és 

este kell be hoznunk a lemaradást, amit inter-

netezéssel és e-mailezéssel okoztunk ma-

gunknak. 

 

Valóban ennyire fontos, hogy a munka az 

egész napunkat betöltse? Bizonyos hivatások-

ban talán igen, de legtöbbünk esetében nem 

lenne az. Időbeli korlátokat szabhatunk, me-

lyeken túl már nem vagyunk elérhetők telefo-

non vagy e-mailen keresztül. A rosszul beosz-

tott képernyő időt nem foghatjuk a főnökünkre. 

Mi magunk vagyunk felelősek azért, hogy mi-

lyen módon használjuk a képernyőket, és na-

ponta mennyi időt szentelünk a technikai esz-

közöknek. 

 

Sok szülőt nem a munka szöget a mobiljához. 

Egyszerűen szokásunkká válik, hogy folyton 

rápillantunk, az e-mailek között lapozgatunk, 

vagy az internetet böngésszük. 
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A barátok elvárják, hogy rögtön válaszoljunk az 

üzenetekre és az internetes megosztásokra. 

Miközben mindezt megtesszük, hogy a ked-

vükben járjunk, és perceken belül reagáljunk 

az üzenetekre, a gyermekeink ott toporognak 

körülöttünk, és várják, hogy mikor tudunk végre 

rájuk figyelni. Ők nagyon is figyelnek ránk, és 

digitális függőségünk hamar átragad rájuk. 

 

Az okos telefont azért találták fel, hogy köny-

nyebbé tegye az életünket. Ha nem tudjuk fel-

venni, a hívó fél hangüzenetet hagyhat, vagy 

írhat SMS-t, nem kell rögtön válaszolnunk. A 

hívó által hagyott digitális információ nem tűnik 

el. Ha felvesszük a telefont, vagy válaszolunk 

egy üzenetre, miközben gyermekünkkel be-

szélgetünk, azzal arra tanítjuk őt, hogy a tele-

fon előrébb való, mint a beszélgetés. 

 

Természetesen vannak kivételek, pl. ha fontos 

hívást várunk, és előre szólunk a családnak, 

hogy fel kell vennünk, ha hívnak. Ha éppen 

üzenetet írunk, és gyermekünk beszélni akar 

velünk, nyugodtan megkérhetjük: „kicsim, ezt 

még hadd fejezzem be!” De ha végeztünk, ne 

kezdjünk másba, míg meg nem hallgattuk, amit 

mondani akar. Ha rá figyelünk, a szemébe né-

zünk, és beszélgetünk vele, azt fejezzük ki: 

„Fontos vagy nekem.” 

 

Néhány fiatal, akik kiábrándultak a folyamatos 

digitális összeköttetésből, új játékot találtak ki. 

Ha étterembe mennek, a mobiljaikat az asztal 

közepén egymásra pakolják, és aki először 

nyúl a telefonjáért, az állja a teljes számlát. 

Egyre több családban szokás, hogy mielőtt 

asztalhoz ülnek, minden mobil eszközt egy 

dobozba tesznek, hogy a közös étkezések 

közben csak egymásra figyeljetek. Mások a 

bejáratnál egy tárolóba rakják a telefonokat, 

mint ahogy az esernyőket szokás. Bárhogy is 

valósítjuk meg otthonunkban, családunk javára 

válik, ha igyekszünk kiiktatni a mobil használa-

tot az együtt töltött időből. 

 

Gary Chapman & Arlene Pellicane - Netfüggő 

gyerekek című könyvéből 

 

 

 
 

 

 
Kedves fiam, a szobában! 

Reméljük, jól vagy. Mi, anyáddal  

megvagyunk. Örülnénk, ha lejönnél a ma 

esti vacsorára. A Facebook-on is küldtünk 

rá meghívót. Jelezz vissza, 

mert anyád aggódik. 

Apád és Anyád, a konyhából. 
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GONDOLATÉBRESZTŐ 

Laci bácsitól 
 

Vasárnap délután elindultunk feleségemmel a 

temetőbe, hogy megnézzük anyósomék sírját, 

mit végzett a gyomirtó a gazakkal. Valamin 

összeszólalkoztunk, én megsértődtem, és ott-

hon maradtam. Dúltam-fúltam mérgemben, és 

úgy éreztem, már megint nekem van igazam, a 

feleségem csak bosszantani akar.  

Isten mindig tud az Ő útján járatni. Rendelt ide-

je van, és mindig a lényegre tapint. Reggelen-

ként Carl Eichhorn „Isten műhelyében”című 

könyvét olvasom, és az alábbi üzenete volt 

számomra: 

FOLYTONOS ELVETÉS 

Vessétek el magatoktól ti is mindezeket: hara-

got, indulatosságot, gonoszságot, káromlást és 

szátokból a gyalázatos beszédet. Kol.3:8 

 

„Aki egy ponton vét a törvény ellen, az egész-

nek megrontásában bűnös” – mondja a Szent-

írás. A fent idézett bűnök a szeretetlenség bű-

nei, amelyek elbizakodottságunkból vagy önző 

énünkből fakadnak. Vannak bűnök, amelyek 

még a hívőknél is gyakran előfordulnak: a ha-

rag és az indulatosság. Talán nem tör ki belő-

lünk nyíltan a felháborodás, de belül szinte forr 

a düh. 

Az ember türtőzteti magát, és belül hasonlít a 

vulkánhoz. Sokan heves természetükre vagy 

megviselt idegeikre hivatkoznak. Igaz, hogy a 

felinduláshoz és türelmetlenséghez kedvező 

alap az idegesség. Azonban nem az idegeink, 

nem is velünk született hevességünk az oka 

ennek, még a kiállhatatlan emberek és körül-

mények sem. Nem ezek tesznek rosszá, ha-

nem csak előhívják belőlünk a rosszat. 

Minden rosszindulatú, szeretetlen magatartást 

„gonosznak” mond a Biblia. A gonoszsághoz 

tartozik a makacsság és engesztelhetetlenség, 

az irigység és ellenkezés, minden rejtett rossz-

akarat is. A gonoszság éreztetni akarja a má-

sikkal, hogy valami ellenére van. Sötét arcot 

vág, sértődötten néz. A gonoszságból szárma-

zik a szitok és minden csúnya beszéd. A „ká-

romlások” alatt nem istenkáromlást kell érteni, 

hanem szidalmakat, sértő szavakat, amelyeket 

az ember bosszúságában vet oda a másiknak. 

”Gyalázatos beszéd” a csúnya, közönséges 

kifejezések. A hívők ajkára csak kedves sza-

vak illenek, amiket jólesik hallani. Mindeneke-

lőtt azonban Isten dicsérete és a hálaadás. 

Egy szájból ne jöjjön ki áldás és átok, mint 

ahogyan egy forrásból nem fakadhat édes és 

keserű. 

Legyen azért jelszavunk: elhagyni, elvetni min-

den gonoszt. Ezek nem engedik, hogy az Is-

tenben való élet megerősödjék, átokként tele-

pednek rá a lélekre. Olyan hibákat, bűnöket 

vetünk el, amelyek megszégyenítenek minket, 

és mélységesen fájnak. 

Jézus iskolájában újra és újra új bűnbánaton 

megyünk át. Aki könnyen átsiklik a bűnein, is-

mételten beleesik azokba. De aki szenved mi-

attuk, akinek elviselhetetlen és terhes, az elveti 

és elhagyja azokat. Jézus veszi el és szabadít 

meg bűneinktől, ha elhatározzuk, hogy eldob-

juk őket, és könyörgő imádsággal elébe tárjuk 

ezeket. 

Mikor ezt elolvastam, megszégyenültem, és 

mint mindig, most is Istennek volt igaza. 

Bocsánatot kértem feleségemtől, mikor haza-

ért. 

  Áldott napokat! Laci bácsi 
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A fürjfogó története 
 

„Mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne 

legyenek közöttetek szakadások… jussatok 

egyetértésre!” (1Korinthus 1:10) 

Van egy legenda az erdőben élő fürjek csapa-

táról. A madarak boldogan éltek, egyetlen el-

lenségük a fürjfogó volt. Ő utánozta a fürjek 

hívóhangját, és amikor azok összegyűltek, há-

lót dobott rájuk, kosárba szedte őket, és eladta 

őket a piacon. Végül egy bölcs öreg fürj így 

szólt: „Testvéreim, van egy tervem! Amikor a 

fürjfogó ránk veti a hálóját, mindannyian dugjuk 

be a fejünket a háló egy szemébe, és kezdjünk 

csapkodni a szárnyainkkal. Így fel tudjuk emel-

ni a hálót, és el tudunk szállni vele.” A madarak 

egyetértettek, és másnap pontosan ezt tették, 

így megmenekültek. Amikor a fürjfogó felesége 

megkérdezte, hogy hová lettek a piacra szánt 

fürjek, a férje azt felelte: „Amikor mind egyetér-

tettek, megállíthatatlanok voltak!” 

A korinthusi gyülekezetnek Pál azt írta: „azt a 

hírt kaptam rólatok, testvéreim, Khloé emberei-

től, hogy viszálykodások vannak közöttetek” 

(1Korinthus 1:11). Ezért arra figyelmeztette 

őket: „kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyá-

jan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek 

közöttetek szakadások, hanem gondolkodáso-

tokban és meggyőződésetekben jussatok 

egyetértésre” (1Korinthus 1:10). 

Ha bármilyen vállalkozásban sikert akarunk 

elérni, akkor meg kell halnunk az ego és az 

önérdek számára. Így, ha valami balul üt ki, 

nem fogunk másokat hibáztatni. Légy megbo-

csátó, és ne engedd, hogy egy sértés keserű-

séggé növekedjen benned! Dicsérd csapatod 

tagjainak erősségeit, és nyújts segítséget 

gyengeségeikben! Légy lelkiismeretes és 

megbízható! Tartsd szem előtt a teljes képet és 

a végső célt! 

Ha megtanulunk együttműködni, megállíthatat-

lanok leszünk!  Mai Ige 

Könyvajánló 
 

 

„Kötelező olvasmány mindazoknak, akik sze-

retnének kitörni a megszokottból, és vállalják a 

felelősséget és formálni akarják a saját jövőjü-

ket.” 

„Olvasd el ezt a könyvet, aztán kövesd hihetet-

lenül hasznos útmutatásait, és meglátod, mi-

lyen hatalma lehet egy döntésnek!” 

„Kincsesláda. A kedvencem ez: a sikerhez ve-

zető leggyorsabb út az, ha a rossz szokásokat 

jó szokásokra cseréled!” 

„Ezek az időtálló alapelvek díszére válnak a 

Ziglar névnek és hagyatéknak.” 

„Tom Ziglar hét lehetőséget mutat be arra, 

hogy apró, fokozatos változtatásokkal átalakít-

hasd az életedet. Ez a könyv nagy hatással 

volt a gondolkozásomra.” 

„Akcióterv ahhoz, hogy hogyan legyél, tegyél 

és bírj!” 

„A Válaszd a győzelmet! pontosan az, amit a 

Ziglar névtől elvárnál 2019-ben: egyszerű, kö-

zérthető, kivitelezhető, jó hozzáállás a jellemre, 

a becsületességre és a Ziglar-féle sikeres tu-

lajdonságokra alapozva.” 
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Gyermekfoglalkozások szeptemberben 

1. Szerdi Kata, Huberné Ildikó 

Teremtés 

8. Szűcs Józsi, Ladányi András 

Ádám és Éva 

15. Horváth Detty, Olasz Anita 

Vízözön 

22. Berta-Nagy Eszter, Horváth Kitti 

Ábrahám, Isten barátja 

29. Szerdi Kata, Huberné Ildikó 

Izsák megházasodik 

 

Várjuk jelentkezéseteket 

Házassági szemináriumra 

(Berta István vagy Szilárd) 

Lelkigondozói szeminárimumra Kiskőrösön 

(Szilárd) 

Térségi Bibliaiskolára (Szilárd) 

 

 

 
Heti rendszeres alkalmaink 

Hétfő  

6:30 

Imaóra 

Szerda  

18 óra  

Bibliaiskola / Házicsoport 

Péntek 

16:30 óra 

Ifi alkalom 

Vasárnap 

9:30 

Istentisztelet 

 

Élő közvetítés: 

www.jezusel.hu/elo-kozvetites 

Régebbi videók: 

youtube.com/user/jezuselponthu/videos  

 

Távolabbi programok 

Szept. 6.  

19 óra 

Hálaadó dicsőítés 

Szept. 15.  

12 óra  

Batyus szeretetvendégség,  

IT után testvéróra 

Szept. 19. 

18 óra 

VÉM – Városi Ferenc órásmester, 

nyugalmazott lelkipásztor 

Szept. 21. 

16 óra 

Isteni találkozások konferencia  

Debrecen, Élet gyülekezet 

szolgál: Daniel Matei 

Szept. 22. 

9:30 

Istentisztelet, 

szolgál: Kérészi Attila 

 

 

 

 

 

Elérhetőségek, közérdekű információk 

E-mail: jezusel.hu@gmail.com 

Telefon: Szerdi Szilárd lelkipásztor +36 (20) 4264 - 479 

Cím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 9-11. Gabona székház 1. emelet 108. 

Számlaszám: MPE Kecskemét 10401165 - 49565257 - 53501009 

Honlap: www.jezusel.hu  Feliratkozás hírlevélre:  www.jezusel.hu/hirlevel 

 


