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Szerkesztői hírlevél: Az időnk egyre fogy... 

 
A történelem során minden szervezet, ország és 
birodalom több cikluson ment át: kezdet, növe-
kedés, stagnálás, romlás, vég. A vég kezdetét 
észrevehetjük, ha figyeljük a jeleket. 

 

Az egyik jel általában az, hogy ezeket a jeleket 
az érintett emberek nem veszik észre! (Hogyan 
is lehet ez jel?) Ezt úgy hívják, hogy elbizako-
dottság! Mi is átmegyünk ezen a cikluson, a leg-
jobb, amit tehetünk, hogy késleltetjük vagy el-
nyújtjuk a ciklus egyes részeit. 

Tehát hogyan tesszük ezt? 

Bölcsen használjuk a rendelkezésre álló időnket. 
Utoljára, mikor a házi feladatomat csinál-
tam/felkészültem egy feladatomra, arra jutot-
tam, hogy 24 órám van egy napon, hogy mindent 
elvégezzek, amit meg akarok tenni vagy meg 
kell tennem. Ez 168 óra egy héten. Alvás, na-
ponta 8 óra = 56 óra 

Marad: 112 óra  

Munka, naponta 9 óra, hetente 5 napon keresz-
tül = 45 óra 

Marad: 67 óra 

Gyűlések: Szerda 2,5 óra, Szombat 2,5 óra, Va-
sárnap 4,5 óra összesen. 

Ha összeadjuk: 9,5 óra (10 óra?) 

Így 57 óra marad minden másra. 

Biztos vagyok benne, hogy mindenki hozzáfér a 
saját 24 órájához egy nap, nemde? Az a furcsa, 
hogy sokszor azok az emberek, akik a legtöbbet 

teszik, ők azok, akik legkönnyebben időt talál-
nak arra, hogy még ezt-azt is belepasszintsák. 
De ugye nem találták azt az időt, hiszen csak 24 
óra van... Az időt nem lehet találni vagy csinálni, 
a 24 óra alatt kell elvégezni a dolgokat. Hogyan 
működik ez, a mi esetünkben... Nemrégiben be-
szélgettem egy fiatal diáklánnyal. A szokásos 
dolgokat mondta arról, hogy milyen sok dolga 
van, és hogy mennyire nehéznek találja, hogy lé-
pést tartson azokkal a teendőkkel, amik az ide-
jét igénybe veszik. Megkérdeztem tőle: "Mi 
lenne, ha kétszer annyit tudnál megcsinálni 
ugyanannyi idő alatt?" Ez nem csak fantáziálás, 
így vagy úgy, ugyanannyi idő alatt kétszer any-
nyit tudsz tenni Isten segítségével, mint ameny-
nyi normális lenne. 

Nagyon sok nagyszerű tanúbizonyság van ezzel 
a csodával kapcsolatban. A mai témánk, kezdet, 
növekedés, stagnálás, romlás és vég... Ezek kö-
zül a fázisok közül egyik sem állandó, előre-
hátra mozgunk ezek között a lehetőségek között. 
Az egyetlen biztonságos fázis a növekedés. 

Ef 5:8-17 

8 Igaz, hogy valamikor ti is sötétségben éltetek, 
most azonban világosság vagytok, mert közösség-
ben vagytok az Úrral. Éljetek ezért úgy, ahogyan 
a világosság gyermekeihez illik, 9 hiszen a vilá-
gosság mindenféle jó, igazságos és a valóságnak 
megfelelő dolgot eredményez. 10 Mindig igyekez-
zetek mérlegelni, mi kedves az Úrnak! 11 Többé 
ne vegyetek részt azokban a hiábavaló dolgok-
ban, amelyeket a sötétségben élő emberek szoktak 
tenni! Sőt, inkább leplezzétek le, és bizonyítsátok 
be, hogy ezek a dolgok rosszak! 12 Mert még be-
szélni is szégyen azokról a gonoszságokról, ami-
ket ők titokban elkövetnek. 13 Ám minden csele-
kedet nyilvánvalóvá lesz, amikor fény derül rá, 
14 és minden, ami napvilágra kerül, az maga is 
világosság. 

Ezért mondjuk: 

„Ébredj fel, te alvó! Támadj fel a halálból, és 
Krisztus világossága ragyog rád!” 15 Ezért 



Havi riport szerkesztői cikk  Feléledési Közösség 
2018 Szeptember  www.revival.hu 
 

2 
 

ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek osto-
bák, hanem bölcsek! 16 Aki értelmes, minden le-
hetőséget kihasznál, mert gonosz időkben élünk. 
17 Ne legyetek hát ostobák, hanem ismerjétek fel, 
és értsétek meg az Úr akaratát! 

A konkordancia azt mondja: minden lehetőséget 
kihasznál/áron megveszi az alkalmatosságot: 
helyesen használja az idejét  

Hogyan lehetsz biztonságban? 

a) Ha felismered, milyen rövid az élet. (90. zsol-
tárok 12) 

b) Ha alárendeled a földi kötelességeket a meny-
nyei kötelességeknek. 

Tehát felismerjük és elfogadjuk, hogy valójában 
ez Isten akarata az életünkre nézve. Hol máshol 
tudnál olyan munkát kapni, ahol örökkévaló-
ságra szóló nyugdíjazási rendszer van, nincs be-
tegség, nincsenek könnyek, nincsenek nehézsé-
gek, korlátozatlan utazási lehetőség az egész 
univerzumban... 

A Star Trek sehol sincs ehhez képest... 

 

[A cselekvésre rendelkezésre álló idő] 

1 Kor 2:9 Mert azt mondja az Írás: „Amit szem 
nem látott, fül soha nem hallott, ember szíve meg 
sem sejtett, olyan dolgokat készített Isten azok-
nak, akik szeretik őt.” 

 

Ps Piet Visser 

 

 
 

 

 

A beszédeben hallottuk: 

 Isten a szakértője a megtört életek meg-
javításának. 

 A vallás egy halott Jézust dicsőít. 
 Már megkaptuk az eszközöket a nehéz-

ségeink kezeléséhez. 
 Nem elég az időd arra, hogy mindennel 

végezz? Kezd inkább imádkozással?  
 A nap 24 órából áll! Használd hát jól! 
 Légy tudatában annak, hogy a cselekede-

teid milyen következményekkel járnak! 
 Az életben a célunk, hogy tetszünk Isten-

nek. 
 A sikerességünket abban kellene mér-

jük, hogy mekkora áldás az, hogy máso-
kért vagyunk. 

 Az sohasem vezet jóra, hogy ha csak 
hátra dőlünk és azt mondjuk, hogy: „min-
den rendben, nekem nem kell változ-
nom.” 

 Az élet túl rövid ahhoz, hogy keserűek le-
gyünk. 

 Néha keressük a megoldást a problé-
mánkra és elfelejtjük, hogy már van 
megoldásunk. 

 A beszűkült ítéleteket ritkán változtat-
ják meg a tények. 

 Törvény földtulajdonosoknak: Ne vágd le 
a sarkokat, ne spórolj. Mai modern értel-
mezése: Ne csalj! (3Mózes 19/9) 

 


