
 

 

 

 

 

 

 

 

Jézus Él!  

 

Kedves Olvasónk! 
 

A héten a bibliából Ezékiel könyvét olvastam, 

az egyik legismertebb szakasz a 47. rész. Itt 

arról beszél a Szentírás, hogy Isten trónjától 

folyik egy egyre bővülő folyó, amit általában a 

Szentlélek folyamával azonosítanak. 

Előtte viszont 7 hosszú, száraznak tűnő rész-

ben mélyre menő részletességgel van leírva, 

hogy hogyan kell kinéznie Isten templomának, 

és hogyan kell ott áldozatokat bemutatni. Meg-

lepődtem, mennyi mindenre kiterjed Isten fi-

gyelme. A 47. rész után pedig az örökség el-

foglalásáról van szó. 

Néha szoktam mondani, hogy minden a terv 

szerint halad, csak éppen nem az én terveim 

szerint. Hiszem, hogy Istennek mindannyiunk 

életére egyéni és tökéletes terve van, és 

amennyiben szeretnénk az Ő áldásainak tel-

jességét, igazodnunk kell az Ő tervéhez. 

Azt kívánom mindannyiunknak, hogy ha eset-

leg még nem tudjuk, és nem fedeztük fel, most 

februárban ismerjük fel Isten tökéletes tervét 

az életünkre nézve és igazodjunk hozzá. 

 
 

Szeretettel: Szerdi Szilárd lelkipásztor 

 

 

Miről olvashatsz? 
 

 Nyugtalanság… 

Mint egy barát is a hűségről tesz tanúságot, amikor 

nélkülözünk, Isten gyakran nyilatkoztatja ki magát 

mindennemű szükségletünkben. 

 

 A gyülekezeti megújulás 4 alappillére   

Bár a test sok részből áll, mindegyik szükséges és 

fontos. Ugyanígy tehát mindenkinek van feladata a 

gyülekezetben, van tennivalója Isten királyságának 

építésében. 

 

 Egyház végveszélyben 

Az 1900-as évek elején Amerikában kiüresedő val-

lásgyakorlást felváltotta egy szenvedélyes találko-

zás lehetősége Istennel.   

 

 GONDOLATÉBRESZTŐ Laci bácsitól 

Derek Prince tanításait hallgatva gyúlt világosság 

bennem, mennyire fontos Isten számára a tiszta 

szív, az engedelmesség és az alázat. 

 

 Születésnapi köszöntő 

Amikor az ember elér egy bizonyos kort, nem ma-

rad túl sok kérdése magával kapcsolatban. 

 

 Hét dolog, amit a Biblia a szülői feladatokról 

mond 

Mit tehetünk mi, szülők azután, hogy minden erőn-

ket gyermekeink nevelésébe fektettük, hogy ked-

ves, tisztelettudó, istenfélő gyermekeket neveljünk 

belőlük, miközben egészséges és biztonságos ott-

hont biztosítunk nekik? 

 

 Mózes I. könyve 

A teremtés könyve tág időszakot foglal magában. 

Első fejezetei leírják, Isten hogyan teremtette a 

világegyetemet, és az Egyiptomban élő ábrahámi 

dédunokákkal ér véget, akiket ma izraelitákként 

ismerünk. 
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NYUGTALANSÁG… 
 

 

 

Isten megmutatkozik  
SZÜKSÉGLETEIDBEN… 

 

A Szentírás mondja: „Ne nyugtalankodjatok 

semmiért, hanem mindenben tárjátok Isten 

elé szükségleteiteket az imában és a kö-

nyörgésben, hálát adván neki. Isten békéje 

pedig, ami minden képzelhetőt felülmúl, 

megtartja majd Jézus Krisztusban szívete-

ket és gondolataitokat.” (Filippiek 4:6-7) 

 

Mik a szükségleteid? 

Mint egy barát is hűségről tesz tanúságot, ami-

kor nélkülözünk, Isten gyakran nyilatkoztatja ki 

magát mindennemű szükségletünkben. Mert 

Isten hű és gyengéd barát... 

Íme, megmondja Isten, hogy minden szükség-

letünkben gondot visel ránk: teljesen és dicső-

en Jézus Krisztus által. 

 

„És Istenem gondoskodni fog minden 

szükségleteitekről isteni gazdagsága sze-

rint, dicsően, Jézus Krisztusban.” (Filippiek 

4:19) 

 

Egyetlen szükségleted sem ismeretlen Isten 

előtt. Ha újra felteszem neked a kérdést: „Mik a 

szükségleteid?”, válaszod különböző lesz-e az 

előbbitől? Hosszabb lesz-e listád, s nemcsak 

érzelmi, de testi és lelki szükségleteidet is tar-

talmazni fogja? 

Amint magadban elkészíted most ezt a listát, a 

következőket szeretném, hogy szem előtt 

tartsd: 

 Isten lát, ismer és szeret téged minden 

körülménytől függetlenül. 

 Isten bőséggel gondoskodik. 

 Isten úgy visel gondot, hogy megdicső-

üljön azáltal, aki vagy. 

 Isten mindenről gondoskodott Jézus 

Krisztussal. 

Arra hívlak tehát, hogy közeledj bizalommal a 

kegyelem trónjához, hogy vigasztalásra és ke-

gyelemre találj, valamint segítséget kapj!  

 

„Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem 

királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyer-

jünk és kegyelmet találjunk, alkalmas idő-

ben való segítségül.” ( Zsidók 4:16) 

 

Tárd most Isten elé szükségleteid! 

YouVersion 

 

HA JÖNNEK A VIHAROK 

 
Ha jönnek a viharok 

dühöngve süvít a szél 

felfordulni látszik a világ 

de te ne félj 

 
Ha jönnek a viharok 

leereszti szárnyát az éj 

sötétség tombol nappal is 

de te ne félj 

 
Csak bízz, s ha bízni tudsz 

Isten szívére ölel 

a viharok elmúlnak, s újra jönnek 

de Isten sosem hagy el... 

 
Ferenczi Gyuláné 
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A gyülekezeti megújulás  

4 alappillére 
  

Igehirdetés Aczél Pétertől 

2020. január 19. 

 

A gyülekezeti megújulás 4 alappillére a követ-

kező: 

1. tiszta lap 

2. szolgálati aktivitás 

3. szellemi fejlődés 

4. evangélizáció 

 

Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, 

de a test valamennyi tagja, noha sokan 

vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisz-

tus is. Hiszen egy Lélek által mi is mindnyá-

jan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, 

akár görögök, akár rabszolgák, akár szaba-

dok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk 

meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem 

sokból. Ha ezt mondaná a láb: „Mivel nem 

vagyok kéz, nem vagyok a test része”, va-

jon azért nem a test része-e? És ha ezt 

mondaná a fül: „Mivel nem vagyok szem, 

nem vagyok a test része”, vajon azért nem a 

test része-e? Ha a test csupa szem, hol len-

ne a hallás? Ha az egész test hallás, hol 

lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendez-

te el a tagokat a testben, egyenként minde-

gyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valameny-

nyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár 

sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja 

a szem a kéznek: „Nincs rád szükségem”, 

vagy a fej a lábaknak: „Nincs rátok szüksé-

gem!” Ellenkezőleg: a test gyengébbnek 

látszó részei nagyonis szükségesek, és 

amelyeket a test tisztességtelen részeinek 

tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesz-

szük körül, és amelyek ékesség nélkül va-

lók, azok nagyobb megbecsülésben része-

sülnek: az ékeseknek azonban nincs erre 

szükségük. Isten szerkesztette így a testet 

egybe: az alacsonyabb rendűnek nagyobb 

tisztességet adva, hogy ne legyen megha-

sonlás a testben, hanem kölcsönösen gon-

doskodjanak egymásról a tagok. És így ha 

szenved az egyik tag, vele együtt szenved 

valamennyi, ha dicsőségben részesül az 

egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti 

pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként 

annak tagjai. (1 Kor. 12:12-27) 

 

Ez egy bátorító üzenet számunkra. Bár a test 

sok részből áll, mindegyik szükséges és fon-

tos. Ugyanígy tehát mindenkinek van feladata 

a gyülekezetben, van tennivalója Isten király-

ságának építésében. Viszont, ha egyéni fela-

datainkban nem állunk helyt, akkor hiába vár-

juk, hogy a gyülekezet jól működjön. 

Fontos megtudnunk, hogy mi az Isten ránk 

nézve készített jó terve. Mi az elhívásunk, s 

hogyan tudjuk ezt betölteni. A Bibliában van-

nak bár támpontok, de konkrét utasítás nincs, 

bizony kemény munkát igényel, de ez édes 

teher. Istennel időt kell tölteni, Ő nem ígérte, 

hogy könnyű lesz az életünk, „csak” azt, hogy 

végig velünk lesz a világ végezetéig. 

Isten királysága hierarchikus, ugyanígy a gyü-

lekezeti struktúra is így épül fel. A Bibliában 

olvashatjuk, hogy Isten a vezetőkkel szemben 

is megfogalmaz elvárásokat. 

 

Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre tö-

rekszik, jó munkát kíván. Szükséges tehát, 

hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfe-

leségű férfi; megfontolt, józan, tisztessé-

ges, vendégszerető, tanításra alkalmas; 

nem részeges, nem kötekedő, hanem meg-

értő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsó-

vár; olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, 

gyermekeit engedelmességben és teljes 

tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga 

háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog 

gondot viselni az Isten egyházára? (1Tim 

3:1-5) 
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Családi állapottól függően más és más felada-

taink vannak:  

 

Különbözik egymástól az asszony és a ha-

jadon. Aki nem ment férjhez, az Úr dolgaira 

visel gondot, hogy szent legyen mind tes-

tében, mind lelkében; aki pedig férjhez 

ment, a világiakra visel gondot, mimódon 

kedveskedhessék a férjének. (1Kor 7:34) 

 

Amíg valaki a családjában nem látja el a fela-

datait, addig a gyülekezeti szolgálatában sem 

tud úgy működni. 

 

Amit az Úr akar, mindent végbevisz, a 

mennyben és a földön, a tengerben és a 

vizek mélyén. (Zsolt. 135:6) 

 

A küldetésünket a szentlélek vezetése által 

ismerhetjük meg. Ha megtaláljuk, amit Isten 

nekünk szánt, akkor a gyülekezet is jól tud mű-

ködni, a közösségben ugyanis erő van. 

 

 
 

Lejegyezte Horváth Kitti 

 

 

Egyház végveszélyben 
 

„Figyelem Figyelem! Az egyház végveszély-

ben! Egy félszemű, sánta néger veszélyezteti 

mozgalmával az Egyházainkat!” – ehhez ha-

sonló hirdetések fogadhatták az 1900-as évek 

elején élő amerikai embereket. 

 

Valóban veszélyben voltak az egyházak ebben 

az időszakban?  

 

 
 

Ma már látjuk, hogy Isten megelevenítő Szent-

lelke sodorta veszélybe a megszokások gya-

korlatát. A kiüresedő vallásgyakorlást felváltot-

ta egy szenvedélyes találkozás lehetősége 

Istennel.  Isten eszköze erre a feladatra egy 

afroamerikai származású ember lett; William 

Joseph Seymour.  

Ezekben az években az Egyesült Államokra 

általánosan jellemző volt a faji szegregáció. 

William is találkozott ezzel a kirekesztő maga-

tartással, amikor bibliaiskolába iratkozott. Az 

órákon ezért a folyóson ülve vehetett részt. Itt 

hallott először a pünkösdi üzenetről, miszerint 

a lélekkeresztség jele a nyelveken szólás.  Wil-

liam annak ellenére, hogy a hátsó sor utáni 

folyosói széken foglalt helyet, példás szorga-

lommal végezte tanulmányait. Ennek a szorga-

lomnak híre ment, és hamar meghívást kapott 

Seymour Los Angeles egy kisebb gyülekeze-

tébe. A helyi gyülekezet a meghívás ellenére 

az első prédikációja után kizárta. Az üzenet 

megrémisztette a gyülekezet tagjait és pászto-

rát.  
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A gyülekezet egyik tagját (Edward Lee) Isten 

nyitottá tette a William által prédikáltakra, így 

az ő otthonában imaalkalmak jöttek létre.  Isten 

meglátogatta az imádkozó szívű embereket az 

Ő Lelkével, és szokatlan események vették 

kezdetüket Los Angeles városában.  Isten cse-

lekedeteinek hamar híre ment a városban, 

majd az Egyesült Államok területén, végül vi-

lágszinten elterjedt a hír, hogy Isten ma is em-

bereket tölt be Lelkével. A házi csoportból gyü-

lekezet lett, így új épület után kellett néznie 

Seymouréknak. 

 

 
 

Az épület az Azusa utca 312. alatt álló lóistálló 

helyszíne lett. A kétszintes épület felső része 

teljesen leégett, és ráadásként Los Angeles 

nem túl előnyős részén helyezkedett el. Nehe-

zen volt szellőztethető, és a korabeli leírások 

alapján gyakran lehetett érezni a lovak ürülé-

kének a szagát, emellett gyakran 40 fok fölé 

emelkedett bent a hőmérséklet. Mégis az eb-

ben az épületben történt események ezreket 

vonzottak, nemi, faji, sőt társadalmi (anyagi) 

helyzetre való tekintet nélkül. Együtt kiáltottak 

Istenhez feketék és fehérek, rabszolgák és 

urak, gyermekek és felnőttek. Mindenki Istent 

kereste, és meg is találta. 

Az alkalmak többnyire zsúfoltak voltak, napi 7-

8 istentiszteletet tartottak. Számtalan bizony-

ság hangzott el, hogy Isten ma is cselekszik. A 

nyelveken szólás rendszeres volt, úgy ahogy a 

földreesések, sírások vagy éppen örömkiáltá-

sok, de számtalan testi és lelki gyógyulás is 

bekövetkezett. A meglévő egyházak kétkedés-

sel fogadták az eseményeket, annak ellenére, 

hogy az alkalmakat látogató emberek teljesen 

megváltoztak, Istent keresték, a Bibliát elkezd-

ték rendszeresen olvasni, imaéletük felpezs-

dült, elhagyták bűnös cselekedeteiket, ráadás-

ként pedig tenni és szolgálni akartak mindená-

ron. Az akkori egyházak megijedtek, és ördög-

től valónak kiáltották ki az Azusa utcában tör-

ténteket, és híveiket eltiltották az ott zajló ren-

dezvényektől.  

De Isten kezében tartotta az eseményeket, így 

a mai napig meglévő egyház jött létre, ahol 

sokan találkozhattak Isten kegyelmének erejé-

vel. Az Azusa utcát és pásztorát, William 

Seymourt Isten eszközként használta, hogy a 

megfáradt és kiégett vallásosságot felváltsa 

valami új, de mégis a Bibliából ismerős helyzet; 

Isten cselekvő Lelkének közelsége elterjedhe-

tett az egész földön.  

Ma, amikor ezeket a sorokat írom, csak egy 

sóhaj van bennem – óh, Istenem tedd meg 

velünk újra, eleveníts meg bennünket a TE 

Lelkeddel – Isten ígérete ma is igaz, ahogy az 

1900-as években is igaz volt.  

 

Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és ke-

resztelkedjetek meg valamennyien Jézus 

Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és 

megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert 

tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt 

mindazoké is, akik távol vannak, akiket 

csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.”  

(Cselekedetek 2:38-39) 
 

Ne legyen a szívünk kemény, ne legyenek 

megszokásaink fontosabbak, adjuk át neki az 

irányítást ma is… 

Polcz Attila 
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GONDOLATÉBRESZTŐ 

Laci bácsitól 
Tiszta szív 

 

A Biblia meglepően sokat ír a szív tisztaságá-

nak fontosságáról. Arról már kevesebbet ol-

vashatunk, hogy az elmének is tisztának kell 

lenni. 

Ma reggel felhúztam a redőnyt, és átpillantot-

tam a szemben lévő ablakra, ahol még nem 

volt felhúzva, és eszembe jutott, hogy milyen 

lehangoló számomra olyan házakat látni, ahol 

évek óta leengedett redőnyök fedik az ablako-

kat. Odabent esetleg dereng valami kis fény, 

vagy teljes sötétség uralkodik. Olyan elhagya-

tottság hangulatát árasztja egy ilyen ház. 

A böjt időszakában sok minden megvilágoso-

dott bennem. Olyan dolgok is, amiről eddig 

nem is tudtam, de valahogy most mintha felhú-

zódott volna a redőny szívem ablakairól, és 

világosság ömlött be a sötét, árnyas helyekre 

kitaszítva azokat. 

Derek Prince tanításait hallgatva gyúlt világos-

ság bennem, mennyire fontos Isten számára a 

tiszta szív, az engedelmesség és az alázat. 

Nagyon fontos ezekről beszélni, mert a ma 

gyülekezetei igencsak nélkülözik e végtelenül 

fontos dolgokat.  

 

Dávid így ír ezekről a 139. zsoltár 23-24. ver-

seiben:  

„Vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szíve-

met! Próbálj meg, és ismerd meg gondola-

taimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton. 

És vezess az örökkévalóság útján!” 

 

Az ember, ahogyan én is, hajlamos átfutni a 

zsoltáros szavain, és felületes módon, át sem 

gondolva abban elmélyedni. Szavanként szem-

lélni Isten arcát. Imádkozva kérni a Szent Szel-

lemet, hogy világítsa meg szívünkben az Igét, 

amiben hatalmas mélységek és magasságok 

vannak mindannyiunk számára.  

Máté 15:19. azt mondja:  

„Mert a szívből származnak a gonosz gon-

dolatok, gyilkosságok, házasságtörések, 

paráznaságok, lopások, hamis tanúbizony-

ságok, és az Istenkáromlások.” 

 

Jeremiás 17:19-ben a következő Igével int Is-

ten: 

„Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, 

ki tudná kiismerni! Én, az ÚR vagyok a szí-

vek vizsgálója, a lelkek megítélője.” 

 

Nem ismerjük saját szívünket, még ha azt 

gondoljuk, hogy igen, akkor sem, amint azt a 

fenti Ige mutatja. Mindig megrettenek, mikor a 

19. zsoltár 13-14. versét olvasom: 

„A tévedéseket ki veheti észre? TITKOS 

bűnök miatt ne büntess meg! A kevélység-

től is tartsd távol szolgádat, ne uralkodjék 

rajtam.” 

 

Elhatároztam, akarok az Úr keskeny útján járni, 

de ennek az a feltétele, hogy nagyon kell fi-

gyelnem Jézus uramra, és szüntelen kérni Őt, 

ha letérnék, tereljen vissza. 

„Jézus mondja: Ha valaki szeret engem, az 

megtartja az én igémet, azt pedig az én 

Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hoz-

zá, és szállást készítünk magunknak NÁ-

LA.” 

 

Kérlek, gondolkodjatok ezeken az Igéken. Sze-

retnék felrázni mindenkit a Példabeszédek 

4:23-mal: 

„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd 

szívedet, mert onnan indul ki az élet!” 

                                                         

                                                                                

Legyetek áldottak! 

 

Laci bácsi 
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Születésnapi köszöntő 
 

Amikor az ember elér egy bizonyos kort, nem 

marad túl sok kérdése magával kapcsolatban. 

Az embert egész élete alatt impulzusok érik, 

amikor ez történik, akkor a felvetett kérdéseket 

megválaszolni lehetetlen. A válaszokhoz ugya-

nis kell: egyfajta távolság, idő, tapasztalás és 

rálátás, amikor már az összefüggéseket is tisz-

tábban látja az ember.  

Idősebb korban az ember már túl van a magá-

val kapcsolatos kérdések megválaszolásán, s 

eljön az idő, mikor megszereti magát. Megsze-

reti a gyermekkorát, a fiatalkorát, a sorsát. S ez 

nem egoizmus, ekkor már nem vágyik arra az 

ember, hogy mások szeressék, visszaigazol-

ják, ekkor már szereti magát, elfogadja magát, 

s nemcsak azokat, akik őt körülveszik, hanem 

már magát az „létezést” szereti.  

 

Ha valaki nagyon szeret valakit, akkor nagyon 

sokat eltűr, megenged neki, ismeri az értékeit, 

bizalmat fektet bele, és ez nem inog meg. 

Megengedi, hogy gyengének mutatkozzon, 

hogy hibázzon, hogy kétségeket ébresszen. 

Ezért tehát, mikor eljut az ember oda, hogy 

önmagát megszeresse, már nem lesz ideges 

saját gyengeségeitől, nem fogja magát szé-

gyellni, nem fog kétségbe esni. 

Akit szeretünk, ahhoz elég nagy a türelmünk, 

jobban mondva, akit szeretünk, ahhoz nem kell 

türelem, mert olyan szinten tudunk vele egy 

hullámhosszra kerülni. 

Ha valakit szeretünk, akkor annak a tudtára is 

adjuk, és minden vágyunk, hogy ne legyen 

szégyenlős előttünk, nyugodtan vállalja fel 

gyengeségeit, soha ne szégyellje magát. Ép-

pen emiatt a szeretet útja visszavezet a para-

dicsomba, ugyanis akkor volt utoljára szé-

gyenmentes az ember. Ha valaki megszereti 

magát, elmúlik a lelkéből a szégyen. Ha szere-

tünk valakit, a csend sem kínos, ha szeretjük 

magunkat, soha többé nem zavar majd a 

csend. Ha szeretünk valakit, a legtöbb, mit ad-

hatunk neki, az a szabadság. Ha valaki viszont 

nem szereti az életet, nem szeret élni, mi ér-

telme hát számára az örökéletnek?! 

 

Charles Chaplin a 70. születésnapján, 1959-

ben megírta azt a verset, amely bejárta azóta 

az egész világot, és aminek a szavai örökké 

aktuálisak lesznek. Az egyik legfontosabb kér-

désre ad választ: hogyan szeressük magun-

kat? 

 

Önszeretet  
(Amikor elkezdtem szeretni magam…) 

 

Amikor elkezdtem szeretni magam, beláttam, 

hogy a fájdalom és a szenvedés óvtak meg attól, 

hogy a saját igazságom ellenében éljek. 

Ma már tudom, hogyan nevezik ezt: 

Hitelességnek. 
  

Amikor elkezdtem szeretni magam,  

megértettem,milyen megalázó volt annak,  

akire ráerőszakoltam a vágyaimat, 

pedig tudtam, hogy sem az idő,  

sem az illető nem érett meg rá – 

még akkor sem, ha ez az illető én voltam. 

Ma már tudom, hogy nevezik ezt: 

Öntiszteletnek. 
 

Amikor elkezdtem szeretni magam,  

nem vágyakoztam 

többé egy másik élet után,  

és láttam, hogy körülöttem 

minden kihívást és fejlődési lehetőséget jelent. 

Ma már tudom, hogyan nevezik ezt: 

Érettségnek. 
  

Amikor elkezdtem szeretni magam, megértettem, 

hogy mindig és minden alkalommal 

a megfelelő időben és a megfelelő helyen vagyok, 

és hogy mindaz, ami történik, helyes. 

Ekkor megnyugodtam. 

Ma már tudom, hogyan nevezik ezt: 

Öntiszteletnek. 

  

Amikor elkezdtem szeretni magam, nem raboltam 

el többé magamtól a szabadidőt,  

és felhagytam azzal, 
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hogy nagyszabású terveket szövögessek  

a jövőre nézve. 

Ma már csak azt teszem, ami örömöt okoz, 

amit szeretek, és ami megnevetteti a szívemet, 

és mindezt a saját tempómban és stílusomban. 

Ma már tudom, hogyan nevezik ezt: 

Őszinteségnek. 

  

Amikor elkezdtem szeretni magam,  

mindentől megszabadultam,  

ami nem tett jót az egészségemnek. 

Ételektől, emberektől, tárgyaktól,  

helyzetektől és mindattól, 

ami csak lehúzott és eltávolított magamtól. 

Kezdetben ezt „egészséges egoizmusnak”  

neveztem. 

Ma már tudom, hogy ez az 

Önszeretet. 

  

Amikor elkezdtem szeretni magam,  

nem akartam többé, 

hogy mindenben igazam legyen.  

Így ritkábban tévedtem. 

Ma már azt is tudom, hogy nevezik ezt: 

Egyszerűségnek. 

  

Amikor elkezdtem szeretni magam, 

felhagytam azzal, hogy a múltban éljek, 

és a jövőmért aggódjak. 

Most már csak ebben a pillanatban élem az életem, 

ahol minden történik. Minden napot megélek. Ez a 

Tökéletesség. 

  

Amikor elkezdtem szeretni magam,  

felismertem, hogy a gondolkodásom  

nyomorulttá és beteggé tehet. 

Amikor felfedeztem a szívemben rejlő erőt, 

értelmem is fontos társra lelt. 

Ezt a szövetséget ma már így nevezem: 

A szív bölcsessége. 

  

Nem kell félnünk az önmagunkkal vagy másokkal 

folytatott vitáktól, konfliktusoktól és problémáktól. 

Néha a csillagok is összeütköznek, 

és utánuk új világok születnek. 

Ma már tudom, hogy 

Ez az Élet! 

 

Tulipán Ferenc (lejegyezte Horváth Kitti) 

Hét dolog, amit a Biblia a 
szülői feladatokról mond  

 

 

Ti pedig szeretteim, épülvén a szentséges 

hitetekben, imádkozván Szentszellem által. 

(Júdás 1:20) 

A családunkban két lány volt, én vagyok a fia-

talabbik. Érthetően, a gyerekkorom tele volt 

teázó babákkal, a játszókonyhában történő 

főzőcskézéssel, és rengeteg ruhapróbával – 

csupa nyugis, jó-kislányos, biztonságos tevé-

kenység. Most, hogy én magam is anya lettem, 

két 5 év alatti kisfiú mellett sem a házunk kiné-

zete, sem pedig zajszintje nem hasonlít egy 

cseppet sem az én gyerekkoroméra. A gyer-

mekeimért való imádkozás anyai pályafutásom 

szerves részévé vált, legfőképpen a fiaim 

energia-szintje miatt. Ahogy anyósom meg is 

mondta előre, fiúkkal az élet izgalmas, és 

előbb-utóbb a keresztnevüket is tudni fogják a 

nővérek a kórház sürgősségi osztályán! 

Soha nem gondoltam volna, hogy már az első 

pár év után végignézem, ahogyan elsőszülött 

kisfiam úgy az arcára esik, hogy a végén a fo-

gát gyökérkezelni kell a sérülés miatt, aztán 

egy évre rá úgy a fejére esik, hogy azt össze 

kell varrni. Arra sem számítottam, hogy a 10 

hónapos kisfiamat műteni kell majd egy vele-

született rendellenesség miatt. Egyik helyzetet 

sem tudtam befolyásolni. Semmit sem tehet-



9/12 
 

 J É Z U S  É L !  

tem volna, hogy megakadályozzam ezeket az 

eseményeket – s ennek felismerése vezetett 

arra, hogy imában könyörögjek a gyermekei-

mért. 

Szülők vagyunk, gyermekeink Isten ajándékai 

számunkra, s feladatunk róluk gondoskodni, 

őket megvédeni, megmutatni nekik Jézus sze-

retetét és kegyelmét, és felkészíteni őket saját 

életútjukra. Sem napi élethelyzeteik, sem élet-

pályájuk alakulása nem a mi döntésünk – és 

nincs a kezünkben. Akkor mi marad nekünk? 

Mit tehetünk mi, szülők azután, hogy minden 

erőnket gyermekeink nevelésébe fektettük, 

hogy kedves, tisztelettudó, istenfélő gyermeke-

ket neveljünk belőlük, miközben egészséges 

és biztonságos otthont biztosítunk nekik? Ag-

godalmainkat, kétségeinket és meg nem való-

sult elképzeléseinket Istenhez vihetjük – hálát 

adva Neki azért, hogy nem nekünk kell ural-

nunk a helyzetet. 

Isten adjon erőt nekünk ahhoz, hogy kitartsunk 

a gyermekeinkért való imádkozásban, és ab-

ban, hogy Teremtőnkre bízzuk őket hittel és 

bizalommal – hiszen Ő sokkal jobban szereti 

őket, mint mi valaha tehetnénk, és az Ő min-

denható kezében tartja őket.  

Lisa Gray, YouVersion lokalizációs menedzser 

 

Mózes I. könyve  
 

Héberül: Börésith = kezdetben, a könyv neve a 

kezdőszó után.  

Görögül: Genezis = születés, előállás, keletke-

zés – mivel az őstörténetet tartalmazza.  

 

 

A teremtés könyve tág időszakot foglal magá-

ban. Első fejezetei leírják, Isten hogyan terem-

tette a világegyetemet, formálta a földet, és 

keltette életre az emberi lényeket. Megláthatjuk 

azt is, hogy Isten milyen személyes és közeli 

kapcsolatban van az emberrel. Megismerteti, 

hogyan terjedt el az emberi faj a Közel-

Keleten, aztán Ábrahám és családjának törté-

netéről olvashatunk részletesen. Kr.e. 2050-től 

követhetjük négy nemzedéken keresztül Ábra-

hám és leszármazottainak életét. Mózes első 

könyve az Egyiptomban élő ábrahámi déduno-

kákkal ér véget, akiket ma izraelitákként isme-

rünk.  

 

Ebben a könyvben több kezdet is szerepel: 

 Az emberiség kezdete.  

 Az emberi családban a gonosz cseleke-

det kezdete.  

 A halál és a szenvedés kezdete.  

 Városok és civilizációk kezdete.  

 Isten különleges ígéreteinek (szövetsé-

gének) kezdete.  

 

Mózes első könyve kijelenti a teremtésről, 

hogy: 

 Isten már létezett, mikor az anyagi világ 

elkezdődött.  

 Isten már munkálkodott, mikor az álta-

lunk ismert idő elkezdődött.  

 Isten Szelleme már mozgott, mikor a vi-

lágmindenség még kietlen volt.  

 

A Biblia megerősíti, hogy szellemi eredetű a 

lényegi valóság. Az anyagi világmindenség 

előtt, attól függetlenül létezett és hatalmat gya-

korol felette a szellemi valóság. „Az elme nem-

csak elektokémiai reakciók sorozata, hanem a 

bennünk létező szellemi lényegünk terméke is. 

A bolygón élő összes teremtmény közül a Bib-

lia egyedül az emberi lényt írja le úgy, mint 

akinek lelke van. Ez a lélek választ el minket 

az állatoktól. Míg az állatok képesek az em-

berhez hasonló néhány alapvető érzelmet kife-

jezni, csak az emberek olyan dolgokat, mint 
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ámulat, szépség, remény és áhitat. Egyszóval, 

egyedül az emberek tekintenek az életre az 

értelem és érték szempotjából. ”* 

 

A teremtés napjai: 

1. Elválasztja a fényt a sötétségtől.  

2. Az eget boltozatként kiterjeszti az óceánok 

felett.  

3. Elválasztja a szárazföldet a tengertől.  

4. Világító és fényt tükröző testeket alkot a vi-

lágűrben.  

5. Égi madarakat és tengeri élőlényeket teremt. 

6. Életformákkal népesíti be a földet.  

7. Megpihen.  

 

Az ember természete: Isten szellemi, testi, 

uralkodó és társas lénynek teremtett bennün-

ket! 

 

szellemi: 1Mózes 1:27. Saját képmására és 

hasonlítosságára teremtett. 

 

testi: A nemiség az emberi természet alapvető 

ösztöne, mert Ő ilyennek teremtette. Isten 

egyértelműen rendelkezik a férfi-női szexuális 

kapcsolat helyes mederben történő mibenlété-

ről.  

 

uralkodó: 1Mózes 1:28. „Uralkodjatok a tenger 

halain, az ég madarain és a földön mozgó 

minden élőlényen!” Nem azt mondja, hogy 

zsákmányoljuk ki a földet, hanem, hogy törőd-

jünk az Ő teremtésével.  

 

társas: 1Mózes 2:18. Nem jó az embernek 

egyedül, mondta, mikor Ádámra nézett. Első-

ként az ember egyedüllétéről mondta azt, hogy 

nem jó. Az 1Mózes 1:31. Amikor Isten a férfit 

és az asszonyt együtt az élőhelyükre helyezte, 

akkor ezzel befejezte a teremtést, és azt 

mondta, igen, jó! Isten a Bibliában olyan sok 

útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy hogyan 

építsünk biztonságos, igazságos és becsületes 

társadalmat. A bensőnkből fakad, hogy embe-

rekkel legyünk.  

1Mózes 2. Egy gyönyörű kert közepén volt az 

élet fája. Csodás lakhelyet kaptak, minden, ami 

csak ott volt ebben a kertben, minden az övék 

volt. Kivétel egy fa volt, Isten azt mondta, hagy-

ják békén a fát, a jó és rossz tudásának fáját. 

Halált hoznak a fejükre, ha megszegik az 

egyetlen parancsot. 1Mózes 2:16-17. Ezzel a 

tiltó rendelkezéssel a Biblia olyan témát vezet 

be, amely többször megismétlődik.  

 

Először: Isten szabadságot adott a választás-

ra. Azt is választhatjuk, ami számunkra nem jó.  

 

Másodszor: Időnként Isten figyelmeztet, hogy 

kerüljük el a ránk és a társadalomra nézve 

rossz dolgokat.  

 

Harmadszor: Isten nem mindig részletezi, mi-

ért kerüljük el a tiltott dolgokat. Egyszerűen 

csak azt mondja, tartsuk távol magunkat.  

 

Negyedszer: Amikor Isten megtilt nekünk va-

lamit anélkül, hogy elmagyarázná, akkor azt 

várja el tőlünk, hogy bízzunk Benne! Az Isten-

be vetett hit kifejezést használjuk a Bibliában, 

amikor megbízunk benne! Ádámtól és Évától is 

ezt várta el, hogy Belé vessék a bizalmukat. 

Higgyenek Benne! 

 

A Sátán kígyó képében ravasz és furfangos 

módon csúszott be az Édenkertbe. Okoskodá-

sával kiforgatta a dolgokat, aláásta Isten tekin-

télyét. Megcáfolta Éva abbéli aggodalmát, 

hogy meghal, ha eszik a fáról. Hangsúlyozta, 

hogy Istenhez hasonlóvá válik bölcsességben. 

1Mózes 3: 1-6.  

 

A tiltott gyümölcsről Éva három dolgot ál-

lapított meg: 

1. A kinézete jónak ígérkezett.  

2. Az ízletes ígéretét hordozta.  

3. A hatalomvágy és a bölccsé válás kapu-

ja volt.  
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Évánk ennek okáért evett a tiltó listára tett 

gyümölcsből, és magával rántotta Ádámunkat 

az engedetlenségben. Ezzel elindították a bűn 

folyamatát.  

 

Amikor hagyjuk, hogy eltávolodjunk Isten-

től, akkor a három dolog egyike található 

meg a háttérben: 

 

1. A felszínen vonzónak látszó dolgot haj-

szolunk, mint ahogy Éva kívánatosnak 

látta a gyümölcsöt.  

2. Engedünk az alapvető ösztönök és vá-

gyak csábításának. Mint ahogy Éva azt 

gondolta, a gyümölcs jóízű lesz. 

3. Engedjük, hogy a büszkeségünk felül 

kerekedjen, mint Évánál a bölcsesség 

várása a gyümölcstől.  

 

Az Újszövetség erre a test, a szem kívánsága-

ként utal. Büszkék vagyunk arra, amink van. 

„Valamilyen módon az emberiség minden 

rossz cselekedete arra vezethető vissza, hogy 

nem sikerül megfelelően szabályoznunk ezeket 

a késztetéseket.”* 

 

Az első emberpár hamar rájött, hogy a Sátán 

becsapta őket. A szégyen az, amit megtapasz-

taltak. A bűn és a szényen lehetetlenné teszi 

azt, hogy Isten jelenlétében jól érezzük ma-

gunkat! 1Mózes 3:8-10. Az engedetlenség ki-

űzetést eredményezett számukra. Nem ehettek 

az örök élet fájáról többet.  

 

Belekerültek egy olyan világba, ahol a halál 

uralkodott zavartalanul. Ahol a bűn megjelenik, 

ott akadályt állít Isten és ember között. Mielőtt 

a kiűzetés megtörtént volna, Isten megígérte 

Évának, hogy az egyik leszármazottja a Sátán 

fejére tapos.1 Mózes 3:15. Isten ezzel arra 

utalt, hogy azt a kárt, amit a Sátán okozott Éva 

becsapásával, valahogy visszafordítja. 

 

Tragédia és bánat vár az emberpárra a kerten 

kívül. 1Mózes 4 kezdete Kainnal kezdődik. Ne-

ve reményt jelent, Éva azt gondolta, ő lesz az, 

aki érvényteleníti a kárt. Szertefoszlott minden 

reménye, mert fia bűnözővé vált. Ha emberek-

ben reménykedünk, akkor csalódunk. Isten azt 

szeretné, hogy Benne higgyünk, és bízzunk az 

ígéreteiben, hogy meglesz akkor, amikor az 

ideje eljön. 

 

1Mózes következő fejezeteiben a gonosz telje-

sen átveszi az uralmat, minden gondolat, min-

den cselekedet gonosz volt. 

 

1Mózes 6:5-12. Egy ember, Noé tudott Isten-

hez hű maradni, így Isten őt választotta, hogy 

az emberi népességet helyreállítsa. Az özönvíz 

erőteljesen bizonyítja, hogy a bűn komoly prob-

léma. A bűn sajnos visszatért és uralkodott. A 

bűn veszélyes szellemi fertőzés, csak egy kis 

repedés, és máris uralma alá von bennünket. 

Ha változtatni akarunk rajta, akkor egy maga-

sabb dologtól kell függenünk. Isten tudta ezt, 

ezért ígérte meg, hogy egy embert elhoz erre a 

világra, az ő segítségével teljes és tökéletes 

győzelmet aratunk a gonosz felett. 

 

1Mózes 12-ben Isten különleges kapcsolatba 

lép Ábrahámmal. Ő a Biblia egyik fontos sze-

replője. A következőkben róla fogok majd bő-

vebb információt megosztani veletek. 

Köszönöm, hogy velem tartottatok! 

 

Máhl Anita 

 

* Forrás: Michael C. Armour: Fedezzük fel a 

Bibliát!, E. Aebi: Rövid bevezetés a Bibliába 
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Gyermekfoglalkozások februárban 

2. Aczélné Erika 

A király és országa 

 

Olasz Anita 

Saulból Pál 

9. Kiss Gábor Pál  

A tetőn át 

 

Huberné Ildikó 

A naini ifjú feltámasztása 

16. Szerdi Kata 

Démonok pusztulása 

 

Ladányi András  

A magvető 

23. Horváth Detty 

Ideje felkelni!  

 

Horváth Kitti 

Konkoly a búza között 
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