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Magyarországi Szabadkeresztény Gyülekezet 

”Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön a segítségem? 

Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet.” 
(Zsolt.121:1-2) 



 

 

 
 

 
 

Kedves Testvérek! 

„az Úr szeme ügyel az istenfélőkre , akik szeretetében bíznak.” 
(Zsolt.33:18) 

É letünk során rengeteg szituációban tapasztaljuk meg Istenünk gondviselését, szeretetét, hűségét. 
Vannak azonban olyan időszakok, amikor a megtapasztalás várat magára. Úgy érezzük, hogy csak bízunk, 
hiszünk, remélünk, próbálkozunk, de mikor lép már az Úr? Meddig enged még, hogy benne legyünk a pró-
bában? Vajon elfeledkezett rólunk?...és már jön is a válasz: 

„Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? 
Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad!” (Ézs.49:15)  

Isten sosem késik-szoktuk mondani. Megpróbáltatunk, megmérettetünk és várjuk, hogy Isten keze moz-
duljon. Legyünk állhatatosak! 

„ Hiszen tudjátok, hogy hitetek erőpróbája állhatatosságot eredményez, 
az állhatatosság pedig tökéletessé teszi a cselekedetet.”(Jak.1:3) 

Ráadásul, ahogy a prédikátor is mondja, mindennek rendelt ideje van. Én nem annyira szeretem, amikor „ 
csak” várnom kell, de sokszor ilyenkor tud Isten a leghatékonyabban szólni hozzám és tanítani. Olyankor, 
amikor csend van bennünk és körülöttünk, amikor lecsitul minden, akkor Isten hangja hallhatóbbá válik, 
és képesek leszünk tekintetünket Őreá emelni és a dolgokat újra visszatenni az Ő kezébe. 

„Légy csendben és várj az Úrra!” (Zsolt.37:7) és tudd reményteljes jövő van elkészítve! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Szeretettel: Dr. Nagyné Dr. Hegedűs Mónika 

2.oldal 

Dr. Hegedűs Mónika Köszöntő 

Tekintetünk 2018 június 



 

 

 
 

 

Ideje van a pihenésnek 

 A  Teremtő Isten a 7. napon pihent meg és mi is igyekszünk a hét utolsó (vagy első) napját meg-
szentelni. 

Hála Istennek, hogy a 6., 7., és 8., hónapban jut idő hosszabb kikapcsolódásra, pihenésre és feltöltődésre 
is. Persze nem jó, ha csak nyáron fontos a feltöltődés számunkra. 
 

A Biblia a pihenésről többet beszél az ószövetségben, mint az újszövetségben, ami nem jelenti azt, 

hogy most, a XXI. században ne lenne szükségünk időnként megállásra, pihenésre. Márk 6:31-ben Jézus 

mondja a tanítványainak, hogy vonuljanak el egy kicsit együtt egy puszta helyre, ahol pihenni tudnak. Az 

apostolok elbeszélik Jézusnak, hogy amerre jártak, mit tettek és tanítottak. Valószínűleg fáradtak voltak és 

kimerültek az intenzív szolgálat miatt. Szomorúság is lehetett a szívükben, mert nem sokkal korábban fe-

jezték le Bemerítő Jánost. A Mester ekkor javasolja a pihenést. Lehet, hogy te is kissé elfáradtál, ezért kell 

pihenned! 

Fontos, hogy amikor megállunk a mindennapi tennivalókból, akkor valóban engedjünk magunknak 

regenerálódást, helyreállást! Ne azon törjük a fejünket, hogy végre itt a szabadság, de jó, kifestem a lakást 

és mindent elvégzek, amire évközben nincs időm. Amikor pihenünk akkor a szellemünknek is van lehető-

sége erősödni, frissülni. Legyünk nyitottak Istenre, fogadjuk el és be mindazt, amit Ő nekünk akar adni:  

 

 

Legyen több időnk a szeretteinkre és tölt-

sünk több időt a mi Mennyei Atyánkkal! Mélyüljünk 

el jobban Isten Igéjében és olvassuk úgy, mint Édes-

apánk nekünk írt levelét! 

Ha engedjük a testünknek, lelkünknek és 

szellemünknek a pihenést és feltöltődést, akkor 

még inkább áldássá tudunk lenni mindazok számá-

ra, akiket szeretünk! 

„…mert maga az Atya szeret Titeket, 

mivelhogy ti szerettek engem és elhittétek, 

hogy én az Istentől jöttem.” 
(János 16:27) 

 

Legyen gazdag áldás mindannyiunk életén! 
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Levél a thiatirai gyülekezethez 

Használati utasítás az ÉLETHEZ 

(Jelenések könyve 2: 18-29) 

Életünkben a hitnek központi szerepe van, vagy kellene, hogy legyen! Nem általánosságban gondolok a hit-

re, hanem a Mindenható Istenbe vetett hit jelentőségét szeretném, ha nagyon komolyan vennénk! A hitetlenség 

nagyon komoly következményekkel járhat. A választott nép 40 éves pusztai vándorlása keményen mutatja be, hogy 

az ember képes elfelejteni Isten hatalmát és minden korábbi csodáját, ha a félelemnek teret enged és a hitetlensé-

get választja. Karnyújtásnyira volt az Ígéret Földjétől az egyiptomi rabszolgaságból megszabadított nép, de a több-

ség nem hitte el, hogy Isten valóban mindennél és mindenkinél hatalmasabb. 40 évvel később csak kettő 60 év fe-

letti ember léphetett be Kánaán földjére, Józsué és Káleb. Micsoda korfa, és mennyi veszteség! 

Amikor megtapasztaljuk, átéljük Isten kegyelmét és változtató munkáját az életünkben, akkor megújulunk 

és erőt kapunk. Az a vágyam, hogy ne 40 évenként, hanem folyamatosan legyen megújulás az életünkben! Hogyan 

lehetséges ez? Úgy, hogy igyekszünk napról napra jobban megismerni Istent! Ehhez nyújt segítséget a Jelenések 

2:19. 

1., Cselekedet, szeretet, HIT, szolgálat, állhatatosság, cselekedet 

Megnézve a felsorolást, jól látható, hogy középen van a HIT, középpontban van a HIT! Sorrendet, folyama-

tosságot és erősödést látunk. Ez Isten terve az életünk minden területére! 

Hogyan jelenik meg ez a fokozatosság és egyre mélyebb tartalom a Krisztus követésünkben? Eljöttél Isten 

házába vagy egy rendezvényre, meghallgattál egy bizonyságtételt, igehirdetést, döntést hoztál, hogy Istennel akarsz 

élni! Ezt követően megtapasztaltad Isten és az emberek szeretetét, ami által elkezdett növekedni a HITed. Ideális 

esetben szolgálatba álltál (segítő, rendező szolgálat, ifjúsági szolgálat, kávépult, dicsőítés, programszervező, gyer-

mekszolgálat stb.), ekkor már megtapasztalod, hogy szükség van kitartásra, állhatatosságra is, mert helyt kell állnod 

akkor is, amikor fáradtnak érzed magad, vagy nincsen kedved, erőd. De cselekszel szeretettel és ez nem hiábavaló 

munka, hanem Istennek tetsző dolog, amit megáld! 

Hogyan illeszkedik a fenti rendező elv a családra? Minden családban és minden életkorban vannak vidám és kevés-

bé örömteli pillanatok. A gyerekek és az érett korúak is tudnak nagyon kedvesek lenni, amikor minden együtt töltött 

perc ajándék és öröm, de minden korosztálynak vannak nehéz pillanatai, napjai, amikor a türelmetlenség, engedet-

lenség veszekedést eredményez. Az ilyen élethelyzetek is arra tanítanak bennünket, hogy türelmesek legyünk: cse-

lekedet szeretettel, szeretetből a hitünk növekszik, nem kötelesség lesz hanem szolgálat, amit elvégzünk, és ha eb-

ben kitartóak vagyunk, akkor a következő alkalommal már könnyebb lesz helyesen cselekedni egy hasonló élethely-

zetben! 

Az élet harmadik nagy területe a munkahely. Hiszem, hogy mindannyian, akik munkavállalók vagy munkáltatók va-

gyunk, úgy szeretnénk a munkánkat is végezni, hogy Istent dicsőítsük vele! Az előző metodikát követve sok hasonló-

ságot fedezhetünk fel a munkahelyi életünk tekintetében is! Reggel fel kell kelni (kávé függőknek elengedhetetlen a 

kávé), a munkahelyre el kell jutni, ezek a cselekedetek. Ha már ott vagyunk, érdemes szeretettel dolgozni. Ha élet 

és szeretet árad belőled, akkor a kollégáid bizalommal fognak hozzád fordulni, ami növeli a hitedet és mások hitét 

is! Ha segítőkész vagy, akkor szolgálatot végzel, ez felemelő és bátorító! De másnap is ki kell tartanod, amikor eset-

leg csak annyit tudsz mondani, hogy „Istenem adj erőt!”. A csoda pedig az, hogy a mi Istenünk ima meghallgató Is-

ten és erőt fogsz kapni a további cselekedetekhez! 

Jakab 2:17 „… a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.” Jakab 2:26 „Mert ahogyan a test halott a lélek 

nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.” A hitünk nem választható el a cselekedetinktől!  
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A hitünk erősíti és tölti meg élettel a cselekedeteinket, és minden tettünknek bizonyságot kell tennie arról, 

Akiben hiszünk! Korábban is hallottunk igehirdetést arról, hogy Thiatirában a keresztények „benne éltek” a minden-

napokban. A Kr.u. 1-2. században nagyon gyorsan és megállíthatatlanul terjedt el a kereszténység. Ennek a hátteré-

ben az állt, hogy Krisztus követői hétköznapi emberek voltak, akik a megtérésük után természetesen változtattak az 

életmódjukon, szokásaikon, de ugyanabban a közegben éltek tovább, mint előtte. De jó, hogy nem vagy remete; 

van szomszédod, rokonod, barátod! 

2., Ne paráználkodj és ne légy hitetlen! 

A paráznaság minden tekintetben nagyon súlyos, utálatos bűn (akár a testi, szexuális bűnökre gondolunk, 
akár a szellemi fertőződésre idegen tanokkal). A paráznaság vagy tisztátalanság a bemocskolódáson túl szorosan 
összekapcsolódik a hűtlenséggel! 

Mi a baj a paráznasággal? 
Általában ismétlődik, függőséghez vezethet (nem olyan, mint egy gyermekkori bolti lopás) és egyre inkább 

megkötöz!!! 
Mit tanulunk Isten választott népétől? Visszatért időről időre az életükbe a hitetlenség: nem hitték el, hogy 

az Ő szabadító Istenüknek mindenre van ereje. A hitetlenség átka, hogy Istent nem ismerjük és talán nem is akarjuk 
megismerni igazán?! 

A Jelenések 2:19 beszél az utóbbi cselekedetek jelentőségéről. Szép dolog, hogy fiatal koromban nagyon 
aktív voltam az ifjúsági szolgálatban, de ha az elmúlt héten senkinek nem tettem bizonyságot a Megváltóról, akkor 
valami nincs rendben. Nincs bennem tűz, nincsen bennem élet? Nem érdekel, hányan pusztulnak el hitetlenség-
ben? Nincs hitem arra, hogy az én Istenem minden fölött áll? Nem hiszem el, hogy Isten engem is képessé tud tenni 
arra, hogy Őt bemutassam? Kérlek, olvasd el ismét ezt a néhány kérdést és őszintén válaszolj Istennek és magad-
nak! 
Krisztus leírásában szemeit a tűz lángjához hasonlítja a Biblia, lábait pedig aranyérchez (fénylő érchez). 
Tudod, miért lángolhat szeretettel Krisztus szeme? Mert ezek a szemek sírni is tudtak! 
Tudod, miért lehet fénylő érchez hasonló Jézus lába? Mert ezeket a lábakat átütötték a szegek! 
A Mindenható nem egy szürke, jelentéktelen, gyenge valaki, hanem MINDENHATÓ ISTEN, GYŐZTES KIRÁLY!!! 
Közeledik Jézus Krisztus visszajövetele! Érződik ez abból is, hogy élesedik a feszültség e világ jelenlegi fejedelme és 
Isten emberei között! Te döntesz melyik oldalon állsz! 
Gólt rúgni egy focimeccsen óriási dolog (az iskolai/baráti csapatban és a Bajnokok ligájában is)! Amikor győztes vagy 
a hitetlenség felett, akkor gólt rúgsz annak, aki a hitetlenség, hazugság és gonoszság forrása! 
„Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet…, megkapja a hajnalcsillagot” (Jelenések 2:26. és 28.). A 
hajnalcsillag nagyon szépen fénylik, szabad szemmel is látható. Aki csillagot kap, az maga is fényleni fog! 
Hogyan láthatod a csillagokat az égen? Ha felfelé nézel! Tovább kell látnunk, az orrunk hegyénél és a nehéz helyze-
tekben is nézzünk felfelé 

Akarsz a győztes csapatban cselekedni, szeretni, hinni, szolgálni állhatatosan, kitartóan? 
Akinek van füle, hallja, mit kérdez most tőle a Mindenható Isten: Hol vagy a csapatban? Egyáltalán jó csapatban 
vagy, vagy az ellenség csapatát erősíted? A pályán vagy, vagy a kispadon kritizálsz, esetleg az öltözőben készülsz a 
meccsre, vagy Isten erős, hittel teljes csatáraként a pályán futsz? Ha te vagy ez a csatár, aki fut és nem lankad, akkor 
halleluja! Ha a jó csapatban vagy, de nem vagy a helyeden, akkor most állj helyre és állj a helyedre! Ha nem vagy 
benne a jó csapatban, mert még soha nem mondtad, hogy Istennel akarsz élni, vagy már mondtad, de mégis el-
hagytad a csapatodat, akkor dönts most és Isten leigazol a győztes csapatba! 
 

Elhangzott: 2018. április 22.-én 
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Levél a szárdiszi gyülekezethez 
 
Bevezetésül néhány szó: 
A 7 gyülekezet levelei, amelyet János apostol Patmosz szigetén látomásban kapott az Úrtól, fontos tanításokat, fi-
gyelmeztetéseket hordoznak. Ezek konkrét gyülekezetek voltak, amelyeknek akkori konkrét helyzetükben szólt Jé-
zus üzenete. Sajnos azóta mind meg is szűntek (ahogy Jézus figyelmeztette is őket erre). Ma viszont egy török IPHC-
s pásztor arra kapott elhívást, hogy újra plántálja ezeket a közösségeket! 
Ez a hét üzenet azonban általános érvényű volt akkor is, sőt azóta is, mert sokféle gyülekezet állapotát írhatja le. 
Watchman Nee megértése szerint ez 7 üzenet 7 egyháztörténeti korszakról is beszél. Ebbe most nem mennék bele 
sokkal részletesebben, akár így van, akár nem, nagyon sok igazság van benne. Mindenesetre az első három, szerinte 
az első századok gyülekezeteiről szól, az utolsó négy viszont a végidők gyülekezeteiről, hiszen ezeknek mondja csak 
Jézus, hogy visszajön hozzájuk. Úgy gondolta, hogy ez a négy közösségi forma létezni fog Jézus visszajövetelekor, az 
elragadtatáskor. 

Watchmann Nee értelmezése szerint az négy 
egyháztörténeti korszak, amely az üzenetekben 
szerepel: 
Thiatira: a katolikus egyház 
Szárdisz: a protestáns egyházak – valódi ébre-
désnek indultak, de a lendület utána elhalt 
Filadelfia: az igazi, testvéri szeretetre épülő élő 
közöség – szeretnénk mi is ilyen gyülekezetet 
építeni! „Ebben” a gyülekezetben találjon min-
ket Jézus, amikor visszajön! 
Laodícea: a tulajdonképpeni „biznisz” egyházak  
- gazdagok, és nagyon meg vannak magukkal 
elégedve, csakhogy épp Jézus nem „jár” oda, az 
ajtó előtt kopogtat bebocsátásra várva 
 
Ebből mi ma a szárdiszi gyülekezetről beszé-
lünk. Nézzük meg, mit tanulhatunk ma a szárdi-
szi gyülekezet leveléből: 

Jelenések 3:1 – 6 
„A szárdiszi gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van: tudom a 
te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Légy éber, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben van-
nak, mert nem találtam a te cselekedeteidet az én Istenem előtt teljesnek. Emlékezz vissza azért, hogyan kaptad és 
hallottad, tartsd meg azt, és térj meg! Ha azért nem vagy éber, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában 
jövök hozzád. De van néhány neved Szárdiszban, azok, akik nem szennyezték be ruháikat, és fehérben fognak velem 
járni, mert méltók rá. Aki győz, azt fehér ruhába öltöztetik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és val-
lást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezetek-
nek!” 
 
1. Élőnek mondják, de ez nem a valóság - valójában halott. 
Más fordítás szerint: „Arról vagy híres, hogy élsz” – lehet, hogy valamikor tényleg élő gyülekezet volt.  

Mit jelent az, hogy „élő”? Milyen a valódi élet? Tele energiával, mozgásban van, tevékeny… Ahol élet van, ott 
állandó változás is van, és emiatt némi rendetlenség – mint ahol kis gyerekek vannak egy lakásban. A rendre 
szükség van, de nem lehet öncél. Igazi teljes, változatlan rend csak a temetőben van – a halottak nem okoz-
nak gondot. 

Ez a gyülekezet halott valójában, mert ha cselekszik is, annak nincs élő háttere, csak megszokás… Minden kiszá-
mítható, változatlan, „rendezett”, szabályos – mi ezt így szoktuk… 
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A vallásosság!  
A mi gyülekezetünknek is volt egy olyan időszaka, amikor a múlt nagy ébredésére büszkélkedtünk, de a jelen élette-
len és sivár volt. Kiábrándító volt az első évem, amikor Debrecenben elkezdtem a szolgálatomat. Mindenkitől azt 
hallottam: bezzeg 1974-ben. Az a gyülekezet akkor az egész országra kiható ébredési központ volt. Ebből azonban 
semmi sem maradt, csak a „kegyelettel őrzött, dicső múlt” emléke. Sajnos, nagyon hamar előállhat a helyzet, hogy 
valaki Szárdiszba járjon. Istent pillanatnyilag nem a dicső múltad érdekli, hanem hogy mit teszel a JELENBEN. 
Az első ifitáborban, amit tartottam, kiderült, hogy még egyikük sincs betöltve Szent Szellemmel. Félretéve az erede-
ti üzenetemet, erről kezdtem beszélni nekik. Mikor imádkozni kezdtem értük, csüggedten mondták: már annyian 
imádkoztak értük, és semmi sem történt. Ezért hát egyenként fél órát beszélgettem velük, helyreállítva a reménysé-
güket, aztán elküldtem őket, hogy imádkozzanak a tábor körül a betöltekezésért. Sorra jöttek később vissza, boldo-
gan beszámolva, és örvendezve a Szent Szellem frissen megtapasztalt jelenlétében. 
 
A szárdiszi gyülekezetnek élőnek kellene lennie, büszke is rá, hogy ő az, illetve úgy hívják, ez a híre…, de valójában 
teljesen halott és üres! Ismered-e ezt az állapotot? Csak a büszkeség maradt, a múlt nagyjainak emlegetése, de a 
jelen sivár és értelmetlen. Képmutatás van, vallásos formulák, esetleg pótcselekvések, intrikák, hatalmi harcok, de 
őszinte hit nincs… 
 

A vallásosság Istent a cselekedetivel akarja kifizetni. 
A vallásosság önmagát a megszokott cselekedeteinek gyakorlásával nyugtatja meg 
A vallásosság utálja, ha valami élő előkerül, és mindig zavarja és üldözni fogja. (Lásd: farizeusok és Jézus)… 
A vallásosság mindig a test cselekedeteit gyakorolja és kiborul a Szellem általi dolgoktól! 

 
2. A szárdiszi gyülekezet azonban nem volt teljesen csak vallásos… 
Vannak, akik élnek és nem halottak. Jézus őket is azonnal észreveszi és értékeli! Isten olyan csodálatosan tud ben-
nünket értékelni, Ő mindent lát és sohasem skatulyáz be bennünket. Mi lehet, hogy leírnánk már közösségeket, 
mert a többséget, vagy csak a hangosabbakat látjuk és érzékeljük, de nem látjuk át teljesen a mélységekig a dolgo-
kat. Ezért kell vigyáznunk arra, hogy ne ítélkezzünk senki felett, mert nem vagyunk mindentudók, egyedül csak az Úr 
az! 
 
Vannak élők Szárdiszban is! Az Egyszerű Fordítás megfogalmazásában: 
„A szárdiszi gyülekezet angyalának ezt írd: 
Ezt üzeni az, akinél Isten hét Szelleme és a hét csillag van: „Jól ismerem mindazt, amit teszel, és tudom, hogy élőnek 
hívnak, pedig valójában halott vagy. Ébredj fel! Erősítsd meg azt, amiben még van élet, mielőtt meghalna, mert 
amit eddig tettél, azt Istenem hiányosnak találta. Emlékezz vissza arra, amit hallottál és elfogadtál — vedd a szíved-
re, és engedelmeskedj annak! Változtasd meg a szívedet és az életedet! De ha nem ébredsz fel, eljövök, mint a tol-
vaj, és nem tudod, melyik órában. 
Vannak azonban néhányan közöttetek Szárdiszban, akik tisztán megőrizték a ruhájukat. Ők velem együtt járnak 
majd, mert méltók rá. Aki győz, az fehér ruhát viselhet, és nem húzom ki a nevét az Élet Könyvéből, hanem kihirde-
tem Atyám és angyalai előtt, hogy ez a győztes hozzám tartozik! Akinek van füle, hallja és értse meg, amit a Szent 
Szellem mond a gyülekezeteknek!” 
Itt is látjuk: valójában halott vagy… Mi a megoldás? Istennek minden helyzetben van megoldása. Nem csak ítéletet 
mond, sosem hagy minket úgy, a rossz állapotunkban.  
A még élőket szólítja meg, hiszen a halottakhoz hiába szólna! 
 
3. Légy éber! Kelj fel! Ébredj fel! 
Vigyázzatok, ne engedjétek, hogy titeket is magával ragadjon a haldoklás folyamata. Ragaszkodjatok az élethez! Em-
lékezzetek vissza, milyen volt a régi, élő állapot, de ne a nosztalgia miatt, hanem hogy újra visszatérjen az élet, és 
feléledjenek azok, akikben még van rá fogadókészség.  
Honnan jön az Élet? Az élet Istenből és a Vele való kapcsolatból fakad. Legyen benned élet! Ezt úgy tudod elérni, ha 
keresed az Urat, figyelsz rá, ápolod vele a kapcsolatot! 
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János 17; 3 
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. 
Megismerés… Az Istennel való kapcsolat, és a házassági kapcsolat alapvető jellemzője is. Isten folyamatosan válto-
zik, minden új helyzetben új felismerésekkel ajándékoz meg, általában nem cselekszik ugyanúgy, mint előzőleg. Mi-
lyen csodálatos Isten lényének a gazdagsága! Kimeríthetetlen! Lehetőségünk van egyre mélyebben megismerni őt, 
és így egyre frissebben és gazdagabban működhet bennünk az Ő Élete. Ha csak a tegnapi felismerésre támaszko-
dunk, és nem vagyunk szomjasak és nyitottak az újra, eltűnhet az élet. 
Olyan ez, mint a házasság: ha nem ápolod, elszürkül és teljesen eltűnik belőle az élet. A házasság egyik fontos jel-
lemzője a szerelem! Nem igaz, hogy a házasságból az idők folyamán el kell tűnni a szerelemnek. Valójában lehetősé-
günk van arra, hogy a kezdeti vonzalom egyre mélyebb és tartalmasabb legyen, mert a közösen átélt harcok és örö-
mök nyomán elmélyül a kapcsolat, és egyre bensőségesebb megismerésre épül. Ha ez nincs jelen, akkor itt az ideje 
felébredni! 
Az Úrral való kapcsolatnak ugyanúgy jellemzője a forró szenvedély! Ha nincs jelen, ideje felébredni! Ápold a kapcso-
latot! Tölts időt Istennel, imában, igeolvasásban úgy, hogy közben az élet forrásaként tekintesz rá… Az élet és a 
szenvedély fenntartásában sokat segíthet a gyülekezeti közösség, a dicsőítés. Tápláljuk és erősítsük egymásban az 
életet! 
Mi a következő lépés: 
 
4. Ha mi magunk már „felébredtünk”, akkor itt az ideje, hogy „ébredést csináljunk” 
Több alkalommal jártam a londoni Hillsong gyülekezetben, és módom nyílt beszélgetni vezetőkkel is. Az egyik ilyen 
alkalommal izgatottan kérdeztem: Ugye ti is várjátok az ébredést? Az illető elgondolkozott, és azt mondta: Mi nem 
várjuk az ébredést, hanem csináljuk! 
Hogy lehet ébredést csinálni? Úgy, hogy aktívan benne vagy a gyülekezet életében! Szolgálsz mások felé! Imádkozol 
és hívsz újabb és újabb embereket a gyülibe. Mindenképpen kész vagy arra, hogy segítsd, hogy mások is megtelje-
nek élettel! 
 
Zsidó 10; 23 – 25 
„Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Legyen gondunk arra, 
hogy egymást buzdítsuk a szeretetre és a jó cselekedetekre, nem hagyva el összejöveteleinket, ahogyan szokásuk 
némelyeknek, hanem intve egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.” 
A reménység hitvallása! Nem csak elméleti hittételekből áll az életünk. A hitünk reménységre buzdít! Régen nem 
értettem a Miatyánk szavait. De amióta megtértem, ez jelenti nekem a legtöbbet. Jézus azt mondta: „Akartok jól 
imádkozni? Akkor így kezdjétek: „Édes apukánk!” A reménységünk alapja, hogy megismertük Istent, és ezért tudjuk, 
hogy jót tervezett az életünkkel kapcsolatban. 
Na, ez az igazi ébredés! Amikor egy közösség megtelik reménységgel és elkezdünk jót várni! Azt várjuk, hogy Isten 
jót hoz elő az életünkben, a gyülekezetünkben. Várjuk, hogy Isten előre vigye a közösségünket, hogy emberek meg-
térnek közöttünk, hogy ébredés részesei leszünk – ÉS NEM ADJUK FEL! Ne csak valami külső történésre várj, hogy 
elinduljon az ébredés, amibe aztán majd te is bekapcsolódhatsz. Indítsd el te magad a magad területén! 
Hogyan tekintesz a saját gyülekezetedre? Hányan és hányan mentek már el ebből a közösségből, mert nem volt 
reménységük a gyülekezetre nézve? Volt egy időszak a régi gyülekezetemben, ahol megtértem, amikor sokan elége-
detlenek lettek a gyülekezet állapotával, és elmentek, köztük sok barátom is. Végül egy egészen közeli barátom 
döntött így: „Ebben a gyülekezetben nem lesz már semmi jó változás, itthagyom!” Kétségbeesésemben írtam egy tíz 
oldalas levelet a pásztoromnak, hogy mi mindenen kéne szerintem változtatni. Néhány nap múlva felhívott. Nem 
azért, hogy közölje, ki vagy rúgva (amit vártam). Azt mondta: „Elolvastam a leveledet, és mindenben igazad van. 
Szeretnék változtatni ezeken. Részt vennél-e ebben a munkában, hogy segíts?” Rá egy év múlva minden megválto-
zott, amiről írtam. Nem lett tökéletes a gyülekezet, de meglett a gyümölcse annak, hogy maradt reményem. A töb-
biek feladták a reményt, mielőtt komolyan tettek volna valamit a változásért. 
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Ha van bennünk reménység hitvallása, akkor örömmel nézünk a jövő elébe. Nagyszerű jövőt látunk a gyülekezetünk 
előtt! Miért? Mert olyan nagyszerűek a vezetőink? Reméljük! De valójában nem bennük bízunk, hanem az Örökké-
valóban! 
Jer 17:5-8 „Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, …Olyan lesz, mint bokor a pusztában: nem re-
mélhet a jövőtől semmi jót. Kövek között tengődik a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az 
Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. 
Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül ter-
mi gyümölcsét.” 

Ha emberekben bízol, akkor végül depressziós leszel… 
Ha azonban az Úrban bízol, akkor a legkilátástalanabb helyzetben is virágozni fogsz, mint az a néhány ember, 

aki élő maradt Szárdiszban, akik nem engedték, hogy lekorlátozza őket a gyülekezet állapota. Ragaszkodtak 
Istenhez, folyamatosan megújultak az Ő személyes megismerésében. 

És, ha így van, akkor már kész is leszel másokra figyelni, másokat bátorítani, felemelni, segíteni! A közösség jövőjén 
dolgozni! Hirdesd az evangéliumot, hívd el őket a gyülekezetbe. Teljen meg a gyülekezet, csináljunk problémát a 
pásztornak, hogy hogyan fogja majd leültetni őket! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Aki győz… 
A győzelem, a fehér ruhában való járás ezek szerint az élettel teli, ébredésben lévő gyülekezetet jelenti. Szóval a 
győzelem nem az, hogy kihúztuk valahogy Jézus visszajöveteléig! Nem! Most mennyire akarod megismerni Istent, 
mennyire ragaszkodsz hozzá. 

„nem találtam a te cselekedeteidet az én Istenem előtt teljesnek.” 
Nem az volt a probléma, mit tettek, vagy mit nem, hanem hogy nem volt élet bennük, nem az Istennel való benső-
séges kapcsolat mozgatta őket. Isten nem hibátlan cselekvést vár tőlünk. Nem az elvégzett teljesítményemre kérdez 
rá, nem ez lesz a kérdés. Azt nézi, hogy mi van a szívünkben, milyen szívvel éljük az életünket. 
A győzelem azt jelenti, hogy mi magunk ébredésben vagyunk, és ezt terjesztjük a közösségünkben, a városunkban, 
és mikor Jézus visszajön, ilyen munkában fog találni bennünket! Boldog az a szolga, akit Jézus ilyen munkában talál, 
amikor visszajön. Ha így vagyunk, mindegy mikor jön vissza, nem tudjuk, de nem is kell pontosan tudnunk. 
Erre a győzelemre hív minket ez a levél! 
 
Elhangzott: 2018-05-13-án. 

 
Dr. Lakatos Péter 

 
 
 
(Dr. Lakatos Péter vázlata alapján összeállította: Kerekes Ernő) 
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Levél a szárdiszi gyülekezethez 

Lehet Szent Szellem nélkül élni, de nem érdemes! 
(Jelenések 3:1-6) 

 

Szárdisz város fénykorában mesés gazdagsággal bírt. Egyes 

feltételezések szerint itt vezették be az arany és ezüst pénz 

használatát. A várost gyakran hívták így: arany Szárdisz. Olyan 

gazdag és dicsőséges volt, lakói olyan biztonságban érezték 

magukat, hogy elkényelmesedtek, elbizakodottá váltak és két 

alkalommal is előfordult, hogy az ellenség anélkül foglalta el 

az egyébként sziklán épült várost, hogy őrséggel találkozott 

volna. Ennek a városnak a helyén ma mindössze néhány rom 

található, ami arra emlékeztet, hogy milyen is volt a dicső 

múlt, amikor még élet volt ezen a helyen… 

 

Szárdisz jelentése: maradék. Ez utal arra, hogy még ilyen 

kilátástalan helyzetben is van néhány ember, aki él és képes a 

többieket is megerősíteni. 

Az életünk ne azt mutassa be, hogy milyen nagyszerű dol-

gokat éltünk át a múltban, hanem legyen előremutató, lelkesítő, 

bátorító! 

A szárdiszi gyülekezet minden problémájára a Szent Szellem a megoldás. A levél Isten 7 lelkének 

említésével kezdődik. A hetes szám a teljes, tökéletes, hiánytalan állapotot fejezi ki, AKI maga a TEREMTŐ 

ISTEN, Ő mindenhol jelen van, mindent lát, szemeivel áttekinti a Földet és Krisztus keresztjén át néz min-

ket. A levelek mind a hét kis ázsiai gyülekezethez és minden Krisztus követőhöz  szólnak. A szárdiszi gyüle-

kezetnek írt levélben nagyon élesen válik el a halál és az élet! 

Hogyan lehet a szellemi halál állapotába jutni? 

Mindenkit óva intek attól, hogy a szellemi halál állapotába kerüljön! Azonban, ha megnézzük az életünket 

ritkán (vagy nem is olyan ritkán) felfedezhetünk olyan dolgokat, amelyek pusztítanak. Gyakran idézzük az 

igét, hogy „nem test és vér ellen van hadakozásunk”, de sokszor szívesen hadakozunk a testvéreink ellen… 

A békétlenség pusztít bennünket és a környezetünket is! 

Az Ige említi a „nem teljes cselekedeteket”. Mik ezek a nem teljes cselekedetek? Gyermekkoromban meg-

tértem és elhatároztam, hogy egész életemet Istennel akarom élni. Serdülő koromban látszólag nagyon 

rendes életet éltem, de volt egy időszak az életemben, amikor nem voltak teljesek a cselekedeteim: min-

den vasárnap délelőtt hallgattam az igehirdetést, de végig az járt a fejemben, hogy mikor lesz már vége… 

Amikor felismertem, hogy Isten mindig akar üzenni nekem az Ő Igéjéből, akkor máshogy kezdtem el részt 

venni az Istentiszteleteken. Mikor hallottad legutóbb Isten hangját? A halottak már nem hallanak… 
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A „nem törlöm ki az élet könyvéből” mondat azt jelenti, hogy aki meghallja a figyelmeztetést, ami az éb-

resztő, az ébredés hangja, az még benne van az élet könyvében, de ha nem változtat az életén, akkor tör-

lésre fog kerülni a neve. Ma még van lehetőségünk változni, változtatni! Bátorító, hogy az élet könyvébe 

be is lehet kerülni! Ha még nem döntötted el, hogy Krisztust akarod követni, akkor most hozd meg ezt a 

döntést! Jézus Krisztus sokkal jobban szeret neveket beírni az élet könyvébe, mint kitörölni onnan! 

Sokszor az anyagi dolgok vannak az életünkben első helyen, de nekünk nem a Földön kell kincseket gyűj-

tenünk! 

Mitől lesz élő egy gyülekezet? 

A Szent Szellemtől! Isten családjába a Szent Szellem viszi a dinamizmust! Ne csak Pünkösdkor legyen fon-

tos a Szent Szellem jelenléte az életünkben, hanem minden napon! Az első Pünkösd ünnepén Péter és a 

többi tanítvány találkozott Isten Szellemével és ez hihetetlen változásokat hozott az életükbe, mindennap-

jaikba, Krisztus-követésükbe, szolgálatukba! 

Az első lépés a Szent Szellemmel való találkozás és annak a felismerése, hogy Isten az Ő Szelleme által 

benned él! Mi következik ezután? Minden értelmet meghaladó békesség és öröm lesz úrrá az életeden, új 

erőt kapsz és bátorságot a bizonyságtételre! Bátran el tudod mondani, hogy Isten micsoda szeretettel vesz 

körül bennünket! Ha nincs élő kapcsolatod a Szent Szellemmel, akkor nem veszed észre, hogy milyen lehe-

tőségeket kapsz a bizonyságtételre és nem fáj Neked, hogy hány ember pusztul el a bűnei miatt. 

Az első Pünkösdkor Péterék olyan tiszta evangélizációs igehirdetést mondtak el, ami nagyon markáns vál-

tozásokat eredményezett a hallgatóság szívében! A Szent Szellem megtisztítja a nyelvedet és használni fog 

Téged abban, hogy bizonyságot tegyél Isten erejéről! Péter igehirdetését követően 3000 ember csatlako-

zott a gyülekezethez, Isten családjához! A Szent szellemmel való szoros kapcsolat ilyen változásokat szül! 

Tételezzük fel, hogy egyikünk sem halott! Te melyik úton haladsz, a halál irányába vagy az ÉLET irányába? 

Ha egy helyben állsz, az sem visz előre! 

Isten életre hívott el bennünket! Azt szeretné, hogy a Földön jelenlévő szent Szellemmel legyen még szo-
rosabb a kapcsolatunk, azért, hogy áldásban éljünk és áldássá legyünk! És Ő a győzteseknek fehér ruhát 
akar adni! 
Dönts jól minden nap! Élj és adj életet Isten Szelleme által! ÁMEN! 

 

(Elhangzott 2018-05-20-án) 

 

Szeretettel: Dr. Nagy Dániel 
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Egy nap a természetben 

2018. Május 6. Diósjenő 

„Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei 
vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között éne-
kelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet.” (Zsolt 104, 10-
13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyönyörű napra ébredtünk. Isten megajándékozott minket napsütéssel, kellemes szellővel, jó társasággal. 
Mennyi mindenért lehetünk hálásak nap, mint nap. 

Olyan természetes, hogy levegőt veszünk, hogy felébredünk, hogy felkel a nap, hogy esik az eső, eszünkbe 
sem jut, milyen nagy ajándék ez, ami körülöttünk van, amit Isten teremtett. Hogy jól éljük az életünket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amikor énekeljük a dalt - „Add, hogy a szívemmel lássak, add nekem látásodat…” - az jut eszembe, 
mennyire hálás vagyok, hogy észreveszem az útszélen nekem nyíló kis virágot, megcsodálom, lehajolok 
hozzá, szebbé teszi a napomat. 

Jó lenne, ha az emberek nemcsak néznének, hanem látnának is, észrevennék az apró csodákat, amelyek 
körülvesznek. 

Amikor a gyerekekkel elindultunk a közeli tóhoz egy sétára, ezt a látást tanulhatták. Észrevettek minden 
apró élőlényt, a pókot, a madarak énekét, a békát, ahogyan lustálkodik a tó vizén. Fujtunk pitypang bóbi-
tát. Elmeséltük nekik, hogyan lesz a kis ejtőernyőkből, újra virág a következő tavasszal. Tudtunk csöndben 
lenni, és csak figyelni. 
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Nagy a felelősségünk, hogy a következő nemzedék megbecsülje a természet kincseit, és úgy menjen az 
erdőbe, ahogyan Wass Albert leírta. 
„Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj. 
Nagyon csöndes légy, és akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke hangját, a surranó vízből. Ha pedig jó 
füled van, és érted az erdő nyelvét, akkor meghallhatod azokat a csodaszép meséket, amiket a forrás, a 
csermely, a patak tündére elmond ilyenkor a fáknak.” – Wass Albert: Erdők könyve 
Én szeretem hallgatni ezeket a meséket és tovább adom a gyerekeknek. 

Olyan gyorsan eltelt az idő, észre sem vettük, és már indulhattunk vissza. 
Sok-sok élménnyel lettünk gazdagabbak, jót játszottunk a kis tó melletti 
tisztáson, csak csendben, hogy ne verjük fel az erdő csendjét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A délutáni túra gyereknek, felnőttnek igazi feltöltődés volt, és kihívás az emelkedőkkel, a kövekkel, az útra 
boruló faágakkal. Jó alkalom volt beszélgetésre, hogy kicseréljük gondolatainkat egymással séta közben. 
Megérthetjük az élmény kapcsán, hogyan segíthet a feltöltődésben, az aktív pihenés az erdő öreg fái kö-
zött. 
Olyan energiák vesznek körül bennünket, amit sehol máshol nem kaphatunk meg. 
Ezért, ha elfáradtál, ha egyedüllétre vágysz, ha nincs több erőd, csak menj el egy ilyen helyre és figyelj 
csöndesen, ha jó füled van, Isten üzenete is elér majd hozzád. 
 
„Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve céltalanul, s egyszerre csak kilépsz az Angyalok 
Tisztására. Nem is tudod, hogy ez az, mivel az angyalokat nem láthatja a szemed. Csak 
annyit látsz, csak annyit érzel, hogy csodálatosan szép. És megállasz. És abban a pillanat-
ban megnyílik a szíved, és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek, egyenként, lábujjhe-
gyen, belerakják kincseiket a szívedbe. A legnagyobb kincseket, amiket ember számára 
teremtett az Isten. A jóságot, a szeretetet, és a békességet.” 
(Részlet Wass Albert: az Erdők könyvéből) 

Sári Gabriella 
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A Diósjenő-i kirándulás éppen anyák napjára esett. Ezért itt köszöntötték - gyülekezetünk hagyományaihoz  

híven - az édesanyákat. Pásztorunk igével köszöntötte őket, majd Pozsgai Viktorék két nagyobb gyereke és  
Pásztorunk fia mondtak verset. A gyerekek nagy szeretettel és örömmel osztották ki a finom ajándék bon-

bonokat a sok boldog édesanyának.  

Mi most Nemesné Anikó kedves soraival szeretnénk ezt megtenni. 
 

Anyák napjára 
„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk” 

(Róma 8:31.) 

ÉDESANYÁMRA EMLÉKLEZVE 
Régen, régen édesanyám erre az Igére tanított, de akkor nem éreztem nagy jelentőségét. Most már értem aranyat érő tanítá-
sát! Minden édesanyának ajánlom, tanítsátok meg gyermekeiteknek, hogy ne féljenek, ha Isten velük van! Erről szól ez a na-
gyon szép Túrmezei Erzsébet vers is, amit szeretnék megosztani minden édesanya társammal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nemesné Anikó 
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Első aranymondásom 

Az eget rőtszínűre festve, 
tűz volt falunkban egyik este. 

S amikor másnap reggel jártam ott, 
láthattam az üszkös romot, 

s azt olvashattam a kormos falon: 
’Látod, a tűz micsoda hatalom!’ 

 

Ötéves koromban történhetett. 
Este édesanyám lefektetett. 

Az imádságot elmondtam hibátlan, 
s szemem álomra zártam. 

De szívem elfogta a félelem. 
 

Ha újból tűz támadna hirtelen! 
Rekedten kongna a harang megint, 
és ami szép, kedves, elégne mind! 

Édesanyám odajött: miért nem alszom? 
Aggódva simogatta meg az arcom. 

 

Elpanaszoltam, miért remegek: 
A sötétben talán rossz emberek 

lopódzkodnak és meggyullad a ház, 
amikor senki nem vigyáz! 

 

S édesanyám – most is emlékezem - 
akkor összekulcsolta a kezem, 

és az első aranymondásra engem 
akkor tanított életemben. 

 

 
 
 
 
 

’Hogyha Isten velünk, ki ellenünk?’ 
Mi az Ő oltalmában pihenünk, 

Ő vigyáz reánk minden pillanatban. 
’Ha Isten velünk’… Mondtam, mondogattam… 

S nem ijesztett a romok képe sem… 
 

Nemsokára aludtam édesen. 
Azóta már a fél világ is égett, 

Édesanyám, most is áldalak téged, 
hogy kezem akkor este összetetted, 
hogy ezt a hitet szívembe vetetted. 

 

Azóta annyi minden porba hullt. 
Sok emléket eltemetett a múlt. 
De átkísér ezernyi változáson 

ez az én legelső aranymondásom. 
 

Kinyílnak, elhervadnak a virágok, 
de ez a virág nem hervad el, látod. 

Édes vigaszával járunk-kelünk: 
’Ki ellenünk, ha az Isten velünk?’ 

S mit akkor meg se köszöntem talán, 
most köszönöm neked, édesanyám. 

 
 

Túrmezei Erzsébet 



 

 

 
 

Grillezés és a nyári szünet 
1 rész 

Kedves Testvérek 
Viszonylag rendhagyó ötlet motoszkál a fejemben napok óta. Talán azért, mert jön a nyár és ennek már itt 
Karintiában is csalhatatlan jelei vannak. De a nyár egy nagyszerű közös dologra ad lehetőséget. A hosz-
szabbnak tűnő esték kiváló lehetőséget adnak a család „elfoglalt papjának”, hogy a tüzes feladatokban  
próbára tegye: 

türelmét 
kitartását 
kreativitását 
és a végén a hálaadás örömét. 

Ehhez a család közreműködése is szükséges, sőt azt gondolom kicsi, kiskamasz, kamasz gyerek is felkapja a 
fejét, ha elhangzik a reggelinél: „Ma este APA GRILLEZ-ni fog.” Az iskolának vége, a közös szabadidő meg-
növekedett, illetve a lehetőség rá. 
Nálunk a szabadtéri sütésnek hagyománya van. Hívő szemmel azt látom, ez egy ritka alkalom a családi 
együttlétre. A kéz mindegyik ujjának járnia kell, ezért a telefont tisztes távolságra le lehet tenni. A játék 
nem virtuális, valós. 
Kiváló alkalom apa-fiú beszélgetésre, mikor meg lehet beszélni, miért nem akar a tűz meggyulladni, de ha 
már meggyulladt, akkor miért nem lesz egyszerűen parázs belőle? Remek ötletek születhetnek, amikor két 
vagy több „férfi” megossza a véleményét, és természetesen nem erőből akarja átvinni az akaratát. 
Közben a konyhán az édesanya és a leányszekció a salátakészítés közben szintén olyan dolgokról tud be-
szélni, aminek majd egyszer lehet folytatása. 
Ha nem a saját kertben készül a grillvacsora, hanem ki kell mozdulni a városból, előtte érdemes tájékozód-
ni több parkerdő weblapján, hol lehet szabadtéri sütőhelyet találni. (Ez nem a reklám helye, de aki privát-
ban megkeres szívesen ajánlok már Gödöllő magasságában is) 
Megvan a helyszín, és most már azt kell csak eldönteni a sokféle sütögetés közül melyiket válasszam. Min-
dig vannak hagyományosak, divatos trendek, amik nagy reklámot kapnak. Én véleményt nem, csak tapasz-
talatot írnék egy-egy formációról, hogy valóban az „örömünk teljes legyen”. 
(Nehémiás 8,10) 
„És ő mondá nékik: Menjetek, egyetek kövért és igyatok édest és küldjetek belőle részt annak, a kinek 
semmi nem készíttetett, mert szent e nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti 
erősségtek.” 
 
1. Szalonna sütés (hagyományos nyárs-hagyma-jó szalonna-puha kenyér és tü-

relem, mert a szalonna igazán csak a parázson adja ki a zsírját, előbb megég.) 
Viszont a tűz mellett, amíg égett, soha nem fogyott ki a szó…. 

 
 
1. Bográcsolás: nyílt tűzön általában hagyományos magyaros ételek készülnek 

benne. A tűz táplálása, és a folyamatos keverés, vagy rázogatás, igazi csapat-
munka, viszont a meleg közelsége miatt a kicsikre jobban kell figyelni. Más 
feladatot kell nekik adni, és előre érdemes a logisztikát megszervezni. Faka-
nál, fedő, fogóruha, kancsó hidegvíz, mert a bogrács őrizetlenül nem hagyha-
tó. Saját tanácsom: minden használat előtt a bográcsot belülről szalonnabőr-
rel és fokhagymával kikenem. 
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1. Grillezés: A sikeres grillezésre, a parázs felett megpirult hús ízeire, a faszén 
füstjétől különleges zamatot kapott zöldségre, az ínycsiklandozó illatokra vi-
szont a család és esetleg a vendégek hetek múltán is behunyt szemmel, a szá-
jukban összefutó nyállal emlékeznek vissza. A grillezés lehet gázos készülék-
kel, faszenessel, mobil, és épített helyhez kötött grillező. Ami bármelyik típus-
nál fontos, hogy a készüléket és a rácsot is fixen rögzítsük 

Ha a faszenes grillezés mellett döntünk, akkor ajánlott a faszenet – mely prak-
tikus kiszerelésben minden benzinkútnál kapható – a sütés előtt 30-45 perccel 
előtt begyújtani. Alapszabály, hogy csak akkor kezdjünk el sütni, ha a szén már 
parázslik és nem lángol. A grillezésre kész parázs izzóan vörös és felületét vé-
kony, szürke hamu borítja. Láng fölött az étel külseje csak megég, és belül nyers marad.  
Külön tűzgyújtó olajat - amikor már ég a szenünk - gyorsításképpen nem spriccelünk rá, mert bal-
esetveszélyes. 
Ha nagyon éhesek vagyunk és megégettünk egy-két kolbászt vagy husit - láthatjuk, a lángok jóllaktak 
belőle, mi pedig egy tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Ne keressünk mindjárt valakit, akit hibáz- 
tatni lehet - mondjuk a mellettünk álló miért nem figyelt - mitől lett a hús a beigért porhanyós he-
lyett cipőtalp minőség és fekete. 
Gondoljunk II.Timotheus 2:24-re 

„Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, 
türelmes.” 

Álljon itt pár jótanács amit a saját tapasztalatomból adok közre: 

• Grillezéskor a sózást a sütés vége előtti utolsó 2-3 percben végezd csak, előtte ne, mert elveszíti az 
ízét a hús 

• Lehetőleg mélyhűtött húst ne tegyél a grillrácsra, egyenetlenül olvad fel 
• Marinád, vagy olajos pácban levő húsnál, amikor a rácsra teszed, előtte külön csepegtesd le, és a 

rácsot előtte kend be zsiradékkal. (nem marad fekete bevágás a húson) 
• Az alufóliába csomagolt húsnál, amikor megdagad a fólia, 2-3 tűszúrással engedd ki a fölös gőzt, 

attól a hús még párolódik. 
• 2-3 fűszernél többet ne használj, mert nem jönnek ki az ízek, csak elmennek a karakterek 
• A friss zöldfűszereket bátran vágd apróra, és a sütés vége előtt rakjad a húsra (tárkony-bazsalikom, 

kakukkfű stb.) 
• A húst csak egyszer forgasd meg, és csak akkor, amikor már fehéredik 
• Zöldségek grillezésénél nagyobb darabokat aprítunk, és szintén a rácsot megkenjük zsiradékkal, olaj-

jal. Félpuhára sütjük, mert ekkor az íze benne marad. 
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Barbacue sütőeszközök 

A BBQ. egy sütési technika Amerikából ered. A lényege, hogy nem a nyílt tűzön vagy a parázson sül a 
hús, hanem indirekt módon füstös környezetben 110-120 fokon sül és párolódik, több órán keresz-
tül. Idő és munkaigényes, főleg a készülék minőségétől függ. Az utóbbi időben elterjedt nálunk is, a 
húsokat különböző pácokkal kenik, és legtöbbször sertéshús vagy marhaszegy az alap. A kész étel a 
füstös környezettől szinte sötét fekete, de megvágva rózsaszín, omlós a húsa.  

Mindent egybevetve időigényes. Azért, mert veszünk egy-két szószt amire BBQ van ráírva, az még 
nem a sütést jelenti, csak az ízesítését. 

 

Bármit és bármelyik formációt választottuk, a tűz kialudt, a parázs hamu lett, mindenki kedvére jólakott a 
finomságokból. Marad egy két dolog, amit ilyenkor jó ha elvégzünk, amíg még minden gyorsan a helyére 
kerül: ez a mosogatás, elrámolás és a hamvadó meleg mellett hálaadás az estéért, hogy együtt lehettünk, 
baleset sem történt, és Isten békéje ott legyen a családon, a társaságon. 

Nekem volt és van egy álmom: 25 esztendeje kaptam egyszer, hogy a gyülekezetünk olyan nagy lesz, any-
nyi feladattal, hogy külön éttermet fog üzemeltetni, amit én fogok beindítani. Azóta tréningeztem Kánó-
ban nagy örömömre, illetve 20 esztendeig főztem többek között Obervellach Obededom házában. Az étel-
készítési tanárom mondta - a sokak által ismert, az akkor még igen csendes Benke Laci bácsi - akit egyszer 
a fakanál, és a konyha gőze megcsap, az néha leteszi, de a hívó szót meghallja. 

Nekem van egy Örökkévalóm, aki csodás dolgokat adott meg eddig számomra, és hiszem fog ezután is. Ha 
pedig egy mennyei grillpartin fogunk összejönni, az is jó, hiszen annak soha sem lesz vége. 

Jeremiás 30,19: 
„És hálaadás és öröm szava jő ki belőlük, 

és megsokasítom őket és meg nem kevesednek, 
megöregbítem őket és meg nem kisebbednek.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel: Tóth Lázár (Matyó) 
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TÖRTÉNET 

Sík Sándor: Hétköznapi kereszténység - részlet 

(Assisi (Szent) Ferenc legendáiból) 

„Egy napon Ferenc, Masseo testvérrel éhesen egy kis faluba érkezett. Hogy éhségü-

ket elverjék, útközben egy kis kenyeret koldultak. A falun kívül egy forrásnál az ösz-

szekoldult ételt letették egy széles kőre. Ferenc mindjárt fölkiáltott: 

- Ó Masseo testvérem, ilyen nagy kincsre nem vagyunk mi méltók! 

A testvér csodálkozva és rosszallóan csóválta a fejét és azt mondta: 

- De atyám, hogy beszélhetsz kincsről, hisz a legszükségesebbekben is hiányt szen-

vedünk. Sem asztalterítőnk, sem késünk nincsen, még egy vágódeszkánk és tányé-

runk sincs. 

Akkor felujjongott a Szent Ferenc: 

- Éppen ez az, amit kincsnek mondok, hogy itt semmi sincs, amit emberkéz alkotott, hanem csak amit Isten 

gondviselése készített. Ő öröktől fogva tudta, hogy mi ma éhesen és fáradtan ide jövünk, azért növesztette 

ezt a fát, hogy bennünket megajándékozzon hűs árnyékával. Ezt a szép széles követ asztalul tette ide ne-

künk, és hogy szomjunkat olthassuk, ezt a hűs forrást fakasztotta itt. Ó Masseo testvér, milyen jóságos a 

mi Istenünk! 

Közben csak úgy hullottak könnyei a meghatódottságtól, és a száraz kenyérre estek, melyet hálásan esze-

getett.” 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://vigilia.hu/regihonlap/2010/2/sik.htm 
 

Beküldte: Szilágyi József 
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ANGYAL KÖNTÖSÉBEN 
 

Angyal köntösében, hófehér ruhában 
merülnek a vízbe, Mesterük nyomában. 
Egy út van Jézushoz, ÉLET forrásához, 
bizonytalanságból, teljes IGAZSÁGHOZ! 
 Az IGAZSÁG emberré lett! 
 Benne van az örök élet! 
 Igazság, mert feltámadott, 
 Krisztus új életet adott! 
Töltsük meg a lámpást hittel, amíg itt a FÉNY! 
Éjfélkor kiáltás hangzik: „Jön a Vőlegény!” 
Amíg tart a kegyelem, van hófehér ruhánk, 
menyegzőre befogad Teremtő Jó Atyánk. 
 
Ott biztos a hely, ami elkészítve vár, 
ahol nem lesz szenvedés, gyűlölet, halál! 
Örök szeretetben Krisztussal leszünk. 
Igen! ÉGI ATYÁNK, készülünk, jövünk! 

Amen 
             (Pusztainé Zsófia, 2016.nov.23.) 
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A virágpor és a teremtő erő 

Virágok nélkül szegény és színtelen lenne a Föld. A virágok anyagi formát öltött isteni gondolatok, a teremtés cso-
dái. A virágok formában és színben végtelenül és kimeríthetetlenül gazdagok. „Növesszen a föld növényeket: füvet, 
amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem.” – ezek a szavak továbbra is tö-
retlen erővel érvényesek. Jézus Krisztus, mindenek Teremtője felszólít minden embert, hogy nézze meg a virágokat 
és gondolkozzon el felőlük. „Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak és nem fon-
nak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy 
is.” (Máté 6:28) Kövessük hát ezt a felszólítást! És ne csak felületesen! Valóban figyeljük meg a virágokat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szaporodás 
A növények szaporodása a lehető legkülönfélébb módon történik. Sokuknál a termés és a szaporodás titka a virág-

ban rejlik. Akár egyszerűek, akár merészek és fantáziadúsak, valamennyi egy-egy gondolaton alapul, amely fajtól 

függően változatos módon, a legkülönfélébb értelmes „berendezés” formájában ölt testet. Az emberi fantázia kép-

telen ilyen elbűvölő képződményeket kitalálni, maga a növény vagy az anyag aztán végképp képtelen lenne erre. A 

virágok Isten bölcsességén alapulnak, ahogyan erről a biblia bizonyságot tesz. 

Víz, szél, rovarok 
Minden virág pazar pompájával és szépségével tűnik ki, amely harmonikus egységben van célszerűségével. A vi-

rágalapból törnek elő az aranysárga virágporral borított porzók és a bibe. Itt van a nemzés és a fogantatás titokzatos 

helye. Ahhoz, hogy végbe menjen a megtermékenyülés, a virágpornak – a szél, a víz vagy a rovarok révén – el kell 

jutnia a nőnemű bibére. Napfényes időben, amikor a gabonaföldeket a szél hintáztatja, a még zöld kalászokban len-

gő portokokból kiömlik a bennük levő virágpor. A portokok lapátszerűen lefelé görbülnek. Itt újból és újból össze-

gyűlik a zsákocskákból kipergő érett virágpor, hogy a következő szélfuvallat magával vigye, és széthordja a földeken. 

Így kerül óriási mennyiségű, aranyló virágpor a nőnemű bibékre, amelyet azok felfognak és megkötnek. Ugyan a 

kalászon belül van hím- és nővirág is, a nővirág bibéje mégsem veszi fel a saját virágport, mivel az nem termékenyíti 

meg. A megtermékenyüléshez egy másik növény virágpora szükséges. Így elkerülhető a beltenyésztés. Micsoda zse-

niális megoldás! 
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A virágpor minden egyes 

szemében már ott rejle-

nek az egész növény jel-

lemzői, amely a nárciszt 

nárcisszá és a pálmát pál-

mává teszi. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Különleges virágpor-konstrukció 

 
Az erdei fenyő virágporszemcséit egy 
speciális konstrukció teszi képessé arra, 
hogy 2000 méter feletti magasságokba 
repüljön. Az sem ritkaság, hogy több 
száz kilométeres utat tesz meg. Ezeknek 
a virágporszemeknek az a titkuk, hogy 
két levegővel telt ballon hordozza őket. 
A virágporszemek olyan könnyedén 
lebegnek, mint a pihe, mert a ballonok 
jelentősen megnövelik lebegésre való 
képességüket. 
 
Szélcsendben az erdei fenyő virágpora másodpercenként 25mm-es sebességgel süllyed 
alá. A jegenyefenyő virágporát nem hordozzák ballonok, ezért süllyedési sebessége má-
sodpercenként 120mm. A ballonos légi utazás szabadalma azé „.. Akiért van a mindenség, 
és Aki által van a mindenség…” (Zsid.2:10) 
 
 

Virágporszemek (pollenek) 
A virágporszemekben vannak a hímivarsejtek. Nélkülük sem 

gyümölcs, sem mag nem lehetne. A rovarporozta növények 

virágporának tarka szemcséi csodálatosan szépek. A művé-

szein kiképzett virágon belül, külön műalkotást képeznek. 

Míg a szél szállította virágpor többnyire sima és száraz, a 

rovarok gyakran szállítanak ragacsos lencséket, bibircsóko-

kat vagy tüskéket. Növényfajtától függően a virágporszem-

csék mérete 5-100 mikrométerig terjed. A méret és a forma 

alapján - mikroszkóp segítségével - a hozzáértő minden to-

vábbi nélkül képes meghatározni, melyik virág poráról van 

szó. Sőt a méz is osztályozható a benne levő virágpor jellege 

és származási helye szerint: vajon a Földközi-tenger térségé-

ből való, vagy Dél-Amerikából származik-e, vajon helyvidéki, 

erdei, esetleg síkvidéki méz-e? 
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Nem csak por 
 
A virágporszemek héja feltűnően vastag és két membrán alkotja. A 
belső nagyon finom, nagyon ellenállóképes, még tömény kénsavban 
sem oldódik. Még akkor sem roncsolódik szét, ha kálilúgban főzik. Ez-
zel az ellenálló-képességgel magyarázható, miért találnak mocsarak-
ban és tengerek fenekén olyan virágport, amely ott – légmentesen 
elzárva – évezredeket vészelt át. A virágpor minden egyes szemében 
már ott rejlenek az egész növény jellemzői, mindaz az információ, 
amely a virágot virággá, vagy a gyümölcsöt gyümölccsé teszi. Minden 
egyes virágporszemben, ott van a növényi test felépülésének a terve, a 
növekedés pontos törvényszerűsége és a növény „viselkedési” prog-
ramja. 

Mogyoró virágpor 
 
A mogyorócserjén, amelyik még a hideg 
téli hónapokban is virágzik, elkülönülten 
helyezkednek el a hím– és nőnemű virág-
részek. 
A hímnemű virágok a rövid, levélnélküli 
hajtásokon, a barkákban találhatók. 
A nőnemű virágok apró, skarlátpiros lán-
gocskákhoz hasonlóan villannak elő a le-
vélrügyekben. 
 
 
 
 

Ha esik, vagy havazik, a hímnemű orsócskák bezárulnak, a nőnemű virágok 
pedig visszahúzódnak a rügyek védelmébe. Egy barkában akár négymillió 
virágporszem is van. 
 
 
 
A gyümölcs (termés), a mag képződése a megtermékenyülés pillana-
tában indul meg, amint a hímnemű virágpor kromoszómakészlete 
összeolvad a nőnemű petesejt kromoszómakészletével. Így a virág-
porral tulajdonképpen adathordozók milliádjai keringenek a levegő-
ben. Mindegyikük nagyobb teljesítményre képes, mint a legmoder-
nebb számítógép. Utánozhatatlanul parányi területen minden infor-
máció megtalálható, amely a jövendő növény külső és belső formájá-
nak kialakulásához szükséges. Egyetlen növényi sejt az összes infor-
mációt hordozza. Magába foglal egyfajta indító- és fogadóállomást a 
hozzá tartozó működési leírással, valamint önmaga és az egész nö-
vény felépülési tervével. 
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Ha valaki programozni akarná a növény tulajdonságait, rövid idő múlva elkeseredetten feladná. A jövendő növény 

valamennyi sejtjének információjára szükség volna. Ezen kívül programozni kellene a sejtek között fellépő összes 

kölcsönhatást, a színárnyalatokat, a gyökerek, az ágak, a gallyak, levelek, virágok, a gyümölcsök és a törzs felépíté-

sét és formáját. Az egyes részek geometriai formáit, a szövetek jellegét, a sejtek formáját, méretét és felépítését. A 

sejtnedv kémiai jellemzőit, a növekedés törvényeit, azt, ahogyan a növény az évszakok változására reagál - belső 

kalendáriumot, amely szabályozza a növekedés, a virágzás, a gyümölcshozás, vagy a nyugalmi állapot idejét. Progra-

mozni kellene minden olyan, a növényre vonatkozó adatot, amelyet a parányi virágpor és a mag utánozhatatlanul 

sűrítve tartalmaz. Mekkora csodája ez a teremtésnek!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aligha sikerülne az emberi értelemnek és technikának, hogy valaha is ilyen tömeges mennyiségben állítson elő ek-

kora teljesítményű mini komputereket, mint amilyenek a virágporszemek. És ha mégis sikerülne, a Föld valamennyi 

komputere sem lesz arra képes, amire képes a virágpor és a mag: életet, új életet létrehozni! 

Szöveg: Eugen Scheible 
Forrás: Ethos újság 1994. évfolyam 2 szám. 
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TÖRTÉNET 
Rick Warren: Mie rt e lek a fö ldö n? cí mű  fű zete bö l 

 

 
 
Egy orosz író, Andrej Bitov, az ateista kommunista rezsim idején nőtt föl. Egy nyomott hangulatú napon 
azonban megszólította Isten. Így emlékszik erre: 
"Huszonhetedik évemet tapostam, amikor egy napon a leningrádi metrón annyira elhatalmasodott rajtam 
az elkeseredettség, hogy úgy éreztem, vége az életnek, nincs semmi esélye a jövőnek, nemhogy az élet ér-
telmének. Aztán hirtelen, a semmiből egy mondat jelent meg a fejemben: 

Isten nélkül értelmetlen az élet. 
Ámulattal vettem tudomásul, hogy fölfelé gördülő mozgólépcsőként repít egyre nagyobb magasságokba e 
kijelentés ízlelgetése, s a metróból kilépve máris Isten világosságában találtam magam." 
 
Talán olvasóm is érezte már úgy, hogy élete értelmének keresése közben a sötétben tapogatózik. 
Ha nem lenne Isten, és minden a vak véletlen műve volna, nem lenne célja az életünknek. Az egész Isten-
nel kezdődik." 
 
(Forrás:  
Rick Warren: Miért élek a földön? A Céltudatos élet c. könyv kivonata. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Bp. 2010.) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MERA Antenna c. újságjából szerzett értesülés szerint, 2018. február végén elkezdett sugározni a SOLA 
Rádió (Budapest 101,6 MHz), melyben különböző protestáns felekezetek műsorai jelennek meg. 
Internetes honlapjuk elérhetősége: 
https://solaradio.hu 
 
 

26.oldal 

Szilágyi József Történet / Információ 

Tekintetünk 2018 június 

https://solaradio.hu


 

 

 
 
 

GONDOLATOK 
Kempis Tamás: Krisztus követése című művéből 

 
"Legyen legkedvesebb foglalkozásunk 
a Jézus Krisztus életéről való elmélkedés. 
Krisztus tanítása a szentek minden tanításánál különb; 
és akiben lélek lakik, 
elrejtett mannát talál benne. 
 
Mi hasznod abból, hogy a Szentháromságról mélyreható vitákba bocsátkozol; 
ha nincs benned alázatosság, s azért nem telik benned kedve a Szenthárom-
ságnak? 
 
Inkább kívánom, hogy érezzem a töredelmet, 
mint hogy tudjam annak meghatározását. 
 
Hiábavaló igyekezet hosszú életet óhajtani 
és az igaz életre kevés gondot viselni. 
Hiábavalóság csak a földi élettel törődni 
s az eljövendőről előre nem gondoskodni. 
Hiábavaló azt szeretni, ami egy-kettőre elmúlik, 
és oda nem igyekezni, ahol örökké való öröm vár ránk. 
 
Aki jól ismeri magát, belátja: nincs mivel büszkélkednie; 
s nem leli kedvét az emberek dicséretében. 
 
Minél többet tudsz, minél műveltebb vagy, 
annál szigorúbb ítélet vár rád, ha szentebbül nem élsz. 
 
Még ha azt látnád is, hogy más nyíltan vétkezik, 
vagy valami nagy hibát követ el, 
akkor sem kellene magadat nála jobbnak gondolnod: 
hiszen nem tudod, meddig tudsz megállni a jóban. 
Mindnyájan gyarlók vagyunk, 
de te senkit se tarts magadnál gyarlóbbnak." 
 
 
(Forrás: 

Kempis Tamás XV. századi szerzetes Krisztus követése című műve. 
Dr. Jelenits István fordítása, Ecclesia, Bp. 1978.) 
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Mézes László Hálaadások - imakérések júniusban 

3 
Hálát adunk a Bognár házaspár sokéves, hűséges ma-

gyarországi szolgálataiért 

A Szent Szellem kenetével tolmácsolja ma Jenő testvérünk 

az Úr üzenetét az Angol u-i gyülekezetben 

4 
Kerekes hp.: Köszönjük Istennek, hogy Bálint fiúnk is 

hívő társra talált Brigittában, hálásak vagyunk az eskü-

vő áldásaiért 

Isten kegyelme legyen „közös utazásukon”, fedezzék fel azt 

sok áldást, melyet az Úr már elkészített számukra 

5 
Mézes hp.: Köszönjük a kiskőrösi Balázs hp. elhívását 

az őrbottyáni Ellel Ministry-ben való szolgálatra 

Lépésről-lépésre vezesse a Szent Szellem Klárit és Zolit régi 

házuk eladásában és új otthonuk megvételében 

6 
Dr. Nagy Dániel: Köszönöm az Úrnak a diósjenői gyü-

lekezeti napot és a lelki-gondozói továbbképzést 

Gyülekezetünk váljon egy szeretetben élő igazi közösséggé, 

ahol mindenki elhívása szerint végzi saját szolgálatát 

7 
Kiss András: Hálát adunk Istennek, hogy betölti a pest-

erzsébeti imaházat új lelkekkel 

Kérjük az Úrtól, hogy sokan térjenek meg közöttünk, kapja-

nak új életet, szellemi felüdülést és teljes gyógyulást 

8 
Mézes hp.: Hálásak vagyunk Istennek, hogy hosszú 

évek óta az Ellel Modulár Iskola tanítói lehetünk 

Az Úr erejével és bölcsességével tudjuk a kétnapos Mo-

dulár Iskola tananyagát továbbadni a hallgatóknak 

9 
Zúgó Szél Alapítvány: Hálásak vagyunk, hogy közremű-

ködhetünk az Európai Imaernyő Imaleveleinek fordítá-

Kérjük, hogy az Úr rendelje ki az új honlapunk fejlesztőjét 

és karbantartóját 

10 
Köszönjük Istennek, hogy sok, mosolygó arcú gyer-

mekkel ajándékozta meg gyülekezetünket 

Áldd meg, Urunk, a gyermekek felé szolgálókat, hogy Iste-

nünk szeretetét beültethessék a gyerekek szívébe 

11 
Szilágyi József: Örömteli szívvel dicsérem az Urat gyer-

mekeinkért és unokáinkért 

Imádkozom, hogy növekedjenek az Úr megismerésében és 

szeretetében 

12 
Tóth Lázár: Hálát adok az Úrnak, hogy hosszú éveken 

át megáldotta ausztriai munkámat 

Bízva Isten kegyelmében, kérem Őt, hogy idén is küldjön 

vendégeket az „Alpenhof” szállodába 

13 
Zatykó hp.: Dicsérjük Istent, hogy a tanyán töltött éve-

inkben is építhettük az Ő Országát 

Az Úrtól kérjük új otthonunk kijelölését, és az Ő vezetésé-

vel szeretnénk minél hamarabb be is költözni abba 

14 
Mézes hp.: Köszönjük, hogy Bajóton az elmúlt évek-

ben sokan megismerhették Isten szeretetét és kegyel-

Istenünk segítségét kérjük a Barina házaspár részére, hogy 

a megkezdett missziót tudják a jövőben is folytatni 

15 
Hálásak vagyunk az Angol u-i gyülekezet pásztoráért 

és a presbitériumban szolgáló testvéreinkért 

A Szent Szellem adjon vezetőinknek új látást, és minden 

nap új erőt, a kapott látás megvalósításához 

16 
Kerekes Ernő: Magasztalom az Urat a „Búzamag” Bib-

liaiskola eddigi áldásaiért 

Kérem Istentől a résztvevők szellemi fejlődését, és az egész 

tananyag megújítási munkáiban a Szent Szellem vezetését 
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Mézes László 

17 
Szilágyi József és Anna: Hálát adunk, hogy elérkezett 

Anna nyugdíjba vonulásának ideje is 

Kérjük az Urat, hogy áldás legyen ez a mi számunkra is, és 

másoknak is 

18 
Mézes Ibolya: Magasztalom Istent, hogy megáldotta 

több évtizedes klinikai munkámat 

Az Úrtól kérek bölcsességet a lassú visszavonulás helyes 

arányainak kialakításához 

19 
Magasztaljuk Istent gyülekezetünk új honlapjáért, kö-

szönjük testvéreinket, akik megalkották azt 

Urunk áldása legyen az internetes megjelenésünkön, 

hadd érjen el az Örömhír sokakhoz ezen az úton is 

20 
Kerekes hp.: Köszönjük Istennek a gyermekeinket és 

unokáinkat, különösen az újszülött Alízt, és a november-

ben születendő hetedik unokát 

Soma fiúnk abbahagyja a táncosi pályát; Isten adjon neki 

kimenekedést, bölcsességet, hogy milyen irányba találjon 

megoldást 

21 
Dr. Nagy Dániel: Hálát adunk Istennek, hogy a Tőle ka-

pott segítőtársainkkal együtt építhetjük az Ő Országát 

Hadd tapasztaljuk meg a közösség áldásait a Vezetői Ta-

nács kétnapos visegrádi házaspáros elvonulásán 

22 
Köszönjük, hogy gyülekezetünkben sok házaspár él bibli-

ai alapokon nyugvó, boldog és áldott családi életet 

Legyen közöttünk minél több esküvő, szülessenek új csa-

ládok, a magányosok találják meg társukat 

23 
Hálát adunk az Úrnak, hogy ismét Országos Vezetői Kon-

ferenciát tarthatunk az „Angol negyvennégy”-ben 

Istenünk áldása szálljon le a résztvevőkre Bognár Jenő és 

Dr. Lakatos Péter igeszolgálatain keresztül 

24 
Dicsérjük az Urat, hogy ebben az évben Diósjenőn ren-

dezhetünk gyerektábort 

Istenünktől kérünk áldást, jó időt, balesetmentes sportot, 

sok élményt és mindent, amit Ő már eltervezett számunk-

25 
Mézes hp.: Köszönjük Istennek, hogy a sokféle támadás 

és nehézség között megőrizte a Pallai családot 

Állítsa az Úr helyre Anikó és a fia, Dávid egészségét, adjon 

minden nap új erőt Lacinak is 

26 
Gulyás-Pádár család: Áldjuk az Urat, hogy Tünde munká-

ját elismerik, és jutalmat is kapott 

Kérünk erőt és egészséget a mindennapokhoz 

27 
Szilágyi József: Hálát adok és imádkozom országunk ve-

zetőiért (1. Tim. 2:1-4) 

Kérlek, Uram, áldd meg, és tedd áldássá őket is. „Az Úr 

áldása, az gazdagít meg, és azzal nem szerez bántást” 

(Pld. 10:22) 

28 
Dáviddal együtt mondjuk: „Áldjad én lelkem az Urat, aki 

meggyógyítja minden betegségedet” (Zsolt. 103:1-3) 

Kérjük az Urat, hogy gyógyítsa meg betegeinket, állítson 

helyre és helyünkre mindnyájunkat 

29 
Hálát adunk Istennek, hogy gyermekeink sikeresen befe-

jezték a 2017/18-as tanévet 

Őrizd meg őket a nyári vakáció nyújtotta sokféle kísértés-

ben, legyenek szentek teljes életükben 

30 
Kerekes Ernő: Köszönöm a szellemi együttműködést az 

Élő Igével, és Vincze Gábor megtisztelő meghívását 

Az Úr adjon nekem vezetést és üzenetet az ottani testvé-

reknek az igehirdetésben 

Betegeink, akikért imádkozzunk! 

1. Török Bálintné Rozika 
2. Nagy Józsefné Évi 
3. Nagy József 
4. Szakállné Mandi 
5. Halászné Ica 
6. Halász Anikó 
7. Szalai Kázmérné Lívia néni 
8. Zagyva Sándor 
9. Rácz Gyula 
10. Juhász Feri 
 

 
 

11. Kovács Edit 
12. Kunsági Árpi 
13. Gulyás Csilla 
14. Filipszki Pálné Erzsike 
15. Bartkó Józsefné Magdi 
16. Pap Ildikó 
17. Veres Zoltánné Etelka 
18. Kakuk Ildi 
19  Bíró Mária 
20. Bíró Erzsébet 
 

 
 
 
21. Somodi Julika 
22. Ifrym Ilona 
23. Ifrym Reményke 
24. Győrffy Vali 
25. Nagy Gerzsonné 
26. Csékey Adrienn 
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Ima Gulyás Zsuzsa 
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Uram! 
Hálát adok ma mindenért, 
a nyolcvanhárom évemért, 

szívem Téged dicsér! 
 

Ott vagy a viharban velem, 
óvsz a háborgó tengeren. 

Szívem Téged dicsér! 
 

Üdvösségem volt már a tét, 
letörted bűnöm bilincsét. 

Szívem Téged dicsér! 
 

Értem mentél Golgotára, 
életemnek Vér az ára. 
Szívem Téged dicsér! 

 
Köszönöm az új életem, 

ahol nincs többé félelem. 
Szívem Téged dicsér! 

 
Nem gyötör már a bűntudat, 

Igéddel mutatsz új utat. 
Szívem Téged dicsér! 

 
Szent Szellemedet küldted el. 

Örök pünkösd az életem. 
Szívem Téged dicsér! 

 
Veled leszek otthonomban, 

mennyországi, örök honban. 
Szívem Téged dicsér! 

 
Hűséged mindennel felér, 

Tudom, a célig elkísér. 
Szívem Téged dicsér! 

 
Égig emel a kegyelem. 

Angyalok imádnak velem. 
Szívem Téged dicsér! 

 
Gulyás Zsuzsa 



 

 

 
 

Szeretettel köszöntjük júniusi szülinaposainkat! 

 

Köszöntsétek egymást Ti is szeretettel! 

A szerkesztőség elérhetősége: 

Lányiné Kati: +36 30 354 1005  Lányi János: +36 30 334 3495 

lanyikatus@gmail.com   janoslanyi@gmail.com 

Júniusi szülinaposaink Lányi János 

Bálint Zoltán Jankai Noémi Pap Dániel 

Baranyai Mária Jókay Miklós Pap Dávid 

Bozóki János Jónás Judit Rosza Csaba 

Csékeyné Bálint Márta Kerekes Bálint Péter Schäffer Klára 

Csipesné Badar Katalin Kovács Sándorné - Edit Szvák Sándorné Katalin 

Gál Bertalan Nagy György Tolnay Ilona (Stark Pálné) 

Galba Józsefné - Marika Nagyné Izsáki Renáta Tolnay Imre 

Győrfi Jánosné - Valéria Pap Annamária Tolnay Imréné 

Izsáki Magdolna  Toókos Abáné 
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PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Június 3.  (vasárnap) kb.11.15 óra Zártkörű alkalom (Istentisztelet után) 

Június 14.  (csütörtök) 14.00 óra Közbenjáró Édesanyák alkalma - Angol u. 

Június 23.  (szombat) 10.00-16.00 óra Országos Vezetői Konferencia - Angol u. (Bognár Jenő) 

Június 24-29. (vasárnap-péntek) Gyermektábor - Diósjenő 

Munkatársak: 

Dr. Nagy Dániel, Dr. Hegedűs Mónika, Dr. Lakatos Péter, Kerekes Ernő, 

Mézes László, Tóth Lázár, Izsáki Béla, Szilágyi József, Nemesné Anikó 

Gulyás Zsuzsa, Lányiné Kati, Lányi János 

2018 

Alkalmaink - információk 
 

Címünk:  1149 Budapest, Angol utca 44. 

kedd:   16.00 - imaóra 

péntek:   18:00 - ifjúsági alkalom 

vasárnap:    9:30 - Istentisztelet 
 

Az iroda telefonszáma:    06-1-788-5593 

Izsáki Magdolna irodavezető:   06-20-289-0940 

Felelős kiadó: Dr. Nagy Dániel   06-70-391-3701 

Dr. Nagy Dániel pásztor fogadóórája 
előzetes egyeztetés alapján 

Akik adományaikat banki utalással szeretnék intézni, a követ-
kező számlaszámra megtehetik: 

MPE Zuglói Szabadkeresztény Gyülekezet 

Bankszámlaszám: 

10401048-00027230-00000002 

Új honlapunk: https://www.szabadkereszteny.hu 

ahol minden fontos információ megtalálható 
Élő közvetítés és video-felvételeink megtekinthetők a YouTube-on: 

https://www.youtube.com/user/MOSzabadkeresztyen 
Facebook elérhetőség: 

https://www.facebook.com/szabkerzuglo/ 

https://szabadkereszteny.hu
https://www.youtube.com/user/MOSzabadkeresztyen
https://www.facebook.com/szabkerzuglo/

