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A kékgyűrűs polip a többi polipféléhez hasonlóan 
képes hirtelen megváltoztatni a színét – dinamikus 

megjelenése hasonlít egy TV képernyőhöz. Részben 
emiatt vélik a polip biológiáját „földönkívülinek”. 

Teljes cikk a 14–17 oldalakon

Olvasóink, ha szeretnék, a magazinban 
közzétett cikkek szövegét ingyenesen 
másolhatják vagy idézhetik, de kizáró-
lag alapértékeinkkel és célkitűzéseinkkel 
összhangban, keresztény-, nem kereske-
delmi oktatási-nevelési célokra. Kivételt 
képeznek ez alól azok az írások, ahol je-
leztük, hogy a sokszorosítás jogával más 
szervezet rendelkezik, illetve, ha az adott 
cikk engedéllyel jelent meg újra egy má-
sik forrásból. Kérjük, vegyék � gyelembe, 
hogy a közölt képek jelentős része, ame-
lyek közül néhány kereskedelmi forrásból 
származik, csupán korlátozott vagy egy-
szeri megjelentetési engedéllyel rendel-
kezik, ezért ezek másolásának engedélye-
zésére nincs módunk. Bármely cikk más 
kiadványban történő publikálásához az 
írásos engedélyünket kell kérni.

A Magazin magánemberek, önkéntes munkatársak, társszervezetek, 
valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával készült.
Minden támogatást nagyra értékelünk, ez teszi lehetővé a jövőben is
a Creation Projekt hosszú távú működését.
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…aki olvas, az szabad 
lesz, megismerve mások gon-
dolatait, szabadon választhat, 
kialakíthatja a saját gondola-
tait, összemérheti őket, veszt-
het és győzhet, okulhat és javít-
hat, ahogy méltó az emberhez. 
Ugye milyen egyszerű, csak 
meg kell tanulni az ábécét, és 
olvasni kell. 

 Csukás István

A magyar Creation Magazin első (bemutatkozó) számát tartod a ke-
zedben, Kedves Olvasó! A creation [ejtsd: kriéjsön] teremtést, teremt-
ményt jelent.

Egy remek, elkötelezett, önkéntes csapat kitartó munkája eredménye-
ként jött létre, hűségesen követve a látást, amit semmi sem tudott elho-
mályosítani.

FEDEZD FEL, és ha értékesnek találod, OSZD MEG másokkal is a jó hírét!
(A látásról bővebben a 6. és az 59. oldalon olvashatsz.)

Nem mindegy, hogy milyen hatások 
érnek bennünket, és különöskép-
pen gyermekeinket. A felnövekvő Z 
és Alfa generáció főként az internetről 
táplálkozik. A média, gazdasági óriá-
sok, nagyhatalmak, világmárkák, és a 
szórakoztatóipar is világszerte beszállt 
az ideológiai nevelésbe. Erejük megy-
győző. 

Mindeközben a valódi tudomány és 
a keresztény tanítás hatása is csökken. 
A tájékoztatás egyre egyoldalúbb. 
Némelyek gyökereiktől megszabadul-
va szárnyalni látszanak. Mások pedig 

Amit ma látunk, csak a kezdet, és messze még a „Kánaán”! De LEGYEN EZ SOKUNK ÁLMA, és vegyünk részt együtt 
a megvalósításában alázattal, hittel, kitartással! Meg fogjuk látni, hogy valóra válik! Csatlakozz TE is!

„Sokan azt gondolják:
Magyarország volt.

Én azt szeretem hinni: lesz!”
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• Hogy mi, magyarok, félretesszük 
a tabukat, és egyre bátrabban já-
runk az őszinte igazságkeresés 
útján.

• Hogy a teremtett világ csodáin és 
azok tanulmányozásán keresztül 
egyre jobban megismerjük a 
Teremtő Istent, akitől mindent 
kaptunk, és aki felé elszámolunk 
majd cselekedeteinkkel.

• Hogy egyakarattal helyreállítjuk 
a Biblia, a haza, a munka és a 
család becsületét.

• Hogy a magyar nemzet felnö-
vekvő generációja a keresztény 
hitben meggyökerezett, moti-
vált, erős és életképes lesz.

• Hogy utódainkban győz az a 
szellem, amely gerincessé és 
győztessé teszi a magyar nem-
zetet: egyrészről dolgosak és 
alkalmazkodóképesek lesznek, 
másrészről az igazság sziklaszi-
lárd alapján fognak állni, ami-
ről semmilyen vihar nem tudja 
majd őket lesodorni.

• Hogy a magyar nemzet fel fog 
ébredni, meg fog erősödni, és a 
diktált trendek követése helyett 
szabadon, szívbéli meggyő-
ződése szerint fog élni, és jó 
példájával nagy hatással lesz az 
egész világra. 

éppen megerősítik gyökereiket – hogy 
valóban szárnyalhassanak.

Nehéz idők elé néz a világ, élet-ha-
lál harc áll előttünk, és erős tartásra lesz 

szüksége gyermekeinknek, unokáink-
nak, hogy helyt tudjanak majd állni. 
Ehhez a győzelemhez kíván hozzá-
járulni a Creation Projekt ismeretter-
jesztéssel és inspirációval.

Szélmalomharcnak tűnik?

Vörösmarty Mihály szavai csengnek 
a fülemben:

„És mégis – mégis fáradozni kell.
Egy újabb szellem kezd felküzdeni, 
Egy új irány tör át a lelkeken...
Mi dolgunk a világon? küzdeni 
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.”

Gróf Széchenyi István
– A legnagyobb magyar –

Ficsor Donát főszerkesztő

Már most rendeld meg a 2021-es számot, és kövess minket!
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