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Mindenekelőtt 
 

 

Az elmúlt napokat, illetve heteket újra egy kiváló időszaknak könyvelhetem el. Kiválónak, mert 

bőven  volt alkalmam imádkozni, elmélkedni, prioritásokat állítani fel az elkövetkezendő 

hónapokra. Ezt, most azért tárom fel ennyire nyiltan, mert az a Határozott benyomásom, hogy 

amikre jutottam mások számára is építő lehet. 

 

Először is, megfigyeltem a saját kis magánszférám, szűkösségét, és arra jutottam, hogy nem csak én 

csuktam magamra kicsiny kis világomat, ezzel nem vagyok egyedül. Hét pecsét alatt őrizzük a 

magán életünket, a mi kis saját életünket, a mi kis saját problémáinkkal. Mert minden privát. És mi 

ezt kezelni tudjuk. Sokszor igen, ez így is van, mert kapunk gyakorlati bölcsességeket a dolgainkra, 

Mégis, a probléma ott kezdődik mikor nem akarunk kijönni, kilépni a világunkból, meglátni és 

figyelembe venni szellemi prioritásokat. Számos ilyen prioritás létezik, én a sok közül most eggyel 

szeretnék foglalkozni, mert ezt az egyet helyezte Isten a szívemre.  

 
Mindenek előtt kérlellek hát titeket, hogy tartsatok könyörgéseket, imádkozásokat, [Istennel 

való társalgásokat és] hálaadásokat minden emberért,   királyokért és minden felettesért, hogy 

nyugodt és csendes életet élhessünk teljes [isten]félelemmel és tisztességgel.Ezt [látja] 

nemesnek, ezt fogadja szívesen a mi Megmentőnk, az Isten.  (1Timó 2:1-3 Csia ford.)  

 

Én, mint sok másik testvérem egy gyülekezet szerves részeként élem az életemet. Fontos 

vagyok. Számítanak rám. Értékem van. Azt kell hogy mondjam, alig van olyan hogy 

üresjáratban vagyok. 

Ugyanakkor megfigyeltem, hogy az Eklézsiának mennyire szívügye az hogy előljárókért, 

pásztorokért közbenjárjon. A Szent Szellem ezt elsőszámú prioritásnak nevezi. Azt mondja 

Mindenekelőtt! A Szent Szellem számára a legeslegfontosabb, hogy közbenjárjunk azokért akik 

vezetők, akiken különösen nagy szellemi teher, és felelősség van. Az ilyen emberek különösen 

ki vannak téve az ellenség támadásainak. Mert az ördög gyűlöli őket, és gyűlöli a munkájukat. 

Hát ezért. Ezt kell meglátnunk kilépve magánzónánkból. 

A másik, ami rendkívül nagy jelentőségű, hogy nem csupán kilépni kell "valahová", hanem 

belépni egy konkrét helyre, egy konkrét területre ami nevesítve van. A passzivitás ellentéte az 

aktivitás, és igen, minden aktív cselekvésnek neve van.  

Kilépni a passzivitásból nem azért kell hogy bármit is bizonyítsunk. Épp ellenkezőleg az 

elfogadottságunk, és értékességünk tudatában tudunk bármi értékeset tenni 

 

 
És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, 

félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét: Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön 

vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; Hanem drága véren, 

mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén." (1Pt 1:15-19 ) 

 

A félelem nem rettegést jelent. Hanem Istenfélelmet. Ha Isten ilyen hatalmas felbecsülhetetlen 

értékű áldozatot hozott, istenfélelmet kell hogy gerjesszen bennünk. Nem élhetünk innentől 

akárhogyan. Nem élhetünk továbbra is hiábavaló életet.  

 
Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, 

hálaadások minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért .... 
 

Emberi ésszel lehet bele se tudunk gondolni, hogy milyen áldozat van egy-egy tisztség, egy-egy 

szolgálat mögött. Sokszor nem tudunk belelátni, nem tudunk részleteket.  De nem is kell. Amit a 

Szent Szellem ennyire magas prioritásba helyezett, annak rendkívüli a szellemi jelentősége. Pusztán 



ez a fontos, ezzel kell tisztában lenni. 

 

 
Minden helyzetben imádkozzatok a Szent Szellem által. Gyakoroljátok az imádkozás és kérés 

minden fajtáját! Erre mindig legyetek készen, maradjatok éberek, és tartsatok ki az 

imádkozásban!   Ne hagyjátok abba az imádkozást Isten embereiért és népéért! Állhatatosan 

imádkozzatok értem is, hogy amikor megszólalok, tudjam, mit kell mondanom, és bátran 

mondhassam mindenkinek az örömhír titkát!  Ezt az örömhírt képviselem itt, a rabságban is. 

Imádkozzatok értem, hogy bátran szólhassak, ahogyan kell!  (Efezus 6:18-20 EFO ford.) 

 

 Pál apostol kifejezetten kéri, felszólítva az efezusi hívőket hogy imádkozzanak Isten 

embereiért, majd pedig kiemeli hogy őérte is. Pál apostol döbbenetes áldozatok, és 

körülmények között képviselte Krisztust, és az Ő evangéliumát.  

Igaz, hogy itt a nyugati világban ma nem jár bebörtönzés az evangélium hirdetéséért, ám, 

lemondások, emberi szemmel megoldhatatlannak látszó helyzetek mégis vannak.  

Kibeszélhetetlen szükség van az imáinkra! 

Hogy a kérés összes létező módját gyakoroljuk az Úr felé, hogy Szent Szellem tanítson minket 

egyáltalán kérni, hogy kell imádkoznunk bizonyos helyzetekben. 

Mindenekelőtt értük, akik Isten elhívott szolgálói. 

Ha eddig nem voltunk azzal tisztában, hogy mi az elhívásunk, hol a helyünk, akkor fedezzük 

fel: az ima mindenkié, a közbenjárás mindenkié.  

 

Végül hadd osszak meg még egy Igét, ami nagyon megérintett engem. 

 

De a nemes nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad. (Ézsa 32:8) 

 

Kik a nemesek? A nemesek az Isten fiai, vagyis mi. Látjuk magunkat vajon úgy mint akik nemes 

emberek?  Vagy csak a mi igen privát kisszerű életünket látjuk? Nem. Isten nemességre nemes 

életre hívott el. Ez a fiak identitása. Ezen az identitás alapon tudunk nemes terveket tervelni, nemes 

elhatározásokra jutni. És azt hadd mondjam el, hogy ezek a nemes elhatározások nem önmagunkról 

szólnak. Hanem másokról. Egy nemes embernek van hatalma, és van bátorsága gyakorolni 

hatalmát. Mások érdekében.  

Amennyiben nem tudunk megmaradni nemes terveinkben, és elhatározásainkban, az azért van, mert 

a nemes identitásunkban nem tudtunk megmaradni.   

 

A nemes ember tudja, hogy kitől kapta hatalmát és rangját. Tudja hogy ezért elszámolással tartozik  

Isten irányába mert minden hatalom, és rang az élő Istentől származik:  

 „Az ember nem juthat semmihez másképp, csak ha a mennyből adják neki.  ( Jn 3:27 Csia 

ford.) 

 

Egy igazán nemes ember azt kell hogy írjam, másokért él.  

Isten ilyen életre hívott el bennünket, és arra hogy lássuk a prioritásokat életünk, és elhívásunk 

tekintetében.  

 

Tergulicza Eszter 


