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8.szám 

”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! 

Egy személyes élethelyzetet szeretnék Veletek megosztani, ami nemrég történt és nagyon kedves, 

mosolyogtató volt. Mi keresztények jól tudjuk, hogy az apák szeretete, szerepe, tekintélye meny-

nyire meghatározó, és gyermekeink Isten-képének alakulása is milyen nagymértékben függ az apa

-képtől. 

Egyik gyermekünk eltörte az ujját és gipszet kellet viselnie. Nagyon hősies volt, nem panaszkodott, 

hanem ugyanúgy megoldotta a mindennapi teendőit. Azonban közeledett a családi nyaralás. Egy-

re jobban foglalkoztatta, hogy a Balatonon már jó lenne, ha a könyök alá érő gipsz nem zavarná. 

Ment az alkudozás, hogy esetleg le lehet-e előbb venni… Hát nem lehetett, de amikor megtudta, 

hogy az elutazás reggelén viszont apa már leveszi a gipszet, akkor nagy örömmel kiáltott fel: „ez 

az apa olyan kegyelmes!”. 

A gyermeki öröm, őszinteség lenyűgöző tud lenni, és ilyenkor az ember szívéhez nagyon közel jön 

az az Ige: „…ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országá-

ba.” (Máté 18:3b) Legyünk hát olyanok! És ami még ezen is túlmutat, hogy mekkora felelőssége 

van az apáknak abban, hogy gyermekükben milyen Isten-kép formálódik és hogyan! Vannak olyan 

családok, ahol nincs jelen az apa, vagy nem úgy, ahogyan kellene. Ezen gyermekeknek is tudunk 

és feladatunk is segíteni. 

Ha most elgondolkozol azon, hogy a környezetedben van-e olyan gyermek, akinek legalább néha 

tudnál segíteni a helyes Isten-kép formálódásában, akár mint apa, akár mint család, akkor már 

hozzájárulsz Isten munkájához: „…aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem 

fogad be.” (Máté 18:5)  

Ha ezt komolyan vesszük, akkor talán máris elénk jött, hogy kinek lenne segítségre szüksége ezen 

a téren. 

Cselekedjünk hát! 
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A legfontosabb TÁPLÁLÉK 

 

 Sokat hallani divatos diétákról; mit kell elhagyni az étrendünkből és mi az, aminek mindenképpen 

benne kell lennie. Lehet, hogy nagyon odafigyelsz arra, mit, mennyit és mikor eszel, de lehet, hogy az 

egész táplálkozástudományt nem tartod sokra. Rendszeresen megjelennek hirdetések új csodaszerekről, 

gyümölcs- és növény kivonatokról, amelyek fogyasztása örök életet ugyan nem, de gyógyulást és egészsé-

get ígér. 

 Mennyi időt fordítunk arra, hogy megfelelő szellemi étrendet állítsunk össze, hogy olyan táplálékot 

fogyasszunk, engedjünk be az életünkbe, ami épít, bátorít, tanít, erősít, megtisztít? 

Az evangéliumok sok olyan történetet mutatnak be, ahol Isten Fia és a táplálkozás kerül előtérbe. 

Jézus több alkalommal látott el bőségesen kenyérrel és hallal több ezer embert, de volt, hogy csak a tanít-

ványainak sütött halat. Rendszeresen részt vett különböző vacsorákon, ahol sokféle emberrel találkozott 

és ezeket az alkalmakat is felhasználta, hogy az Atyáról tegyen bizonyságot, Aki elküldte Őt!  

János evangéliuma 6. részében azt mondja magáról Jézus, hogy Ő az ÉLET KENYERE (János 6:35). 

Az ÉLET-re nekünk, Isten gyermekeinek nagyon nagy szükségünk van! Tovább gondolva, az ÉLET-re min-

den olyan embernek is szüksége van, aki még nem találkozott a Mindenhatóval! Ők rajtunk keresztül is-

merhetik meg Istent! Ha tovább olvassuk a fenti szakaszt, látjuk, hogy Jézus világossá teszi, honnan jött és 

hová megy: „Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni 

fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.„ (János 6:51) Életet 

életért… Ebben az egy mondatban ugyanolyan csodálatosan benne van Krisztus küldetése, élete, egész 

szerető lénye, mint a János 3:16-ban. 

Bővelkedésre és gyönyörködésre hívlak Krisztusban, az Ő kijelentett Igéjében! Legyen áldott, erősí-

tő táplálék ez az újság is, amit a kezedben tartasz! Ne akarj éhezni a terített asztal mellett! Ne diétázz, 

amikor Isten még többet akar adni magából, sőt ne elégedj meg a napi háromszori étkezéssel, hanem le-

gyél éhes folyamatosan az ÉLET KENYERÉRE! 
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Levél a Laodiceabeli Gyülekezetnek 

(Jelenések 3:14-22) 

„A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésé-
nek kezdete: Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel 
lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggaz-
dagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és nyavalyás és szegény és vak és 
mezítelen: Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhá-
kat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te 
szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az 
ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacso-
rálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint én is győztem és 
ültem az én Atyámmal az Ő királyiszékében. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laodicea: - II. Antiochus, szír király (Kr. e. 261-246) alapította, és feleségéről, Laodikéről nevezte el. 

 Frigia provincia fővárosa, közel Kolosséhoz és Hierápoliszhoz 
 Kereskedelmi útvonal mentén fekvő, gazdag város volt. Textilipara híres, lakói büszkék voltak az öltözkö-

désükre. Sok bank és orvosi akadémia működött itt, fül, orr és szemkenőcse világhírű volt. Kr. u. 60-ban 
földrengés pusztítja el, és Róma segítségét elutasítva, önerőből építik újjá. 

 Hidegvízű forrás és forró termálvíz is volt a közelében, mire a városba ért, mindkettő langyossá vált. 
 Nevének jelentése: „Népítélet” vagy „Az ítélet népe” (Nem kap dicséretet Jézustól) Az utolsó idők hiteha-

gyott, önámító közösségeinek jelképe ez a gyülekezet. 
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A Gyülekezetet Epafrás alapította, a közösség az egészséges tanítást követve, jól indult. Később azonban a gazdag-
ság beképzeltté, önelégültté és büszkévé tette a tagokat, akik közömbössé váltak Isten és embertársaik iránt egy-
aránt. 
„Óvj meg a hiábavaló és hazug beszédtől! Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, ameny-
nyi szükséges, hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az Úr? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, 
és ne gyalázzam Istenem nevét!” (Péld. 30:8-9) 

Jézus nem is volt jelen a gyülekezetben, az ajtón kívül állt és zörgetett. Szeretett volna bejönni az Övéi közé, de va-
jon kinyitotta Neki valaki az ajtót? Ő soha nem tör be senki életébe erőszakkal! Te már behívtad Jézust a szívedbe? 
Mikor beszélgettél négyszemközt Jézussal nagyon őszintén és nyíltan? Ma reggel, tegnap, egy hete, egy hónapja, 

vagy egy éve esetleg? Vagy talán még sohasem? Tudod, hogy ki Ő? Ő az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten te-

remtésének kezdete! Ő a Kezdet és a Vég, Ő az Alfa és az Omega! Ő az értelme és alapja mindennek, nélküle értel-

metlenné válnak a dolgok! 

„Istennek valamennyi ígérete Őbenne lett igenné és Őbenne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi álta-

lunk.” (2.Kor.1:20) 

Vele kezdjünk el minden új napot, Vele csináljuk végig és Vele fejezzük is be! Ha Jézussal élsz szoros közösségben, 

nem talál rajtad fogást az Ördög! 

Számunkra ne az legyen a fontos, hogy az önmagunkról kialakított képünk tegyen minket elégedetté és büszkévé, 
hanem az, hogy lássuk magunkat Jézus szemével! Soha ne akarjunk többnek látszani, mint amik vagyunk, de 
igyekezzünk mindig több lenni, mint aminek látszunk! 
Jézust soha nem tudjuk becsapni, Ő ugyanis a szívünket vizsgálja. Ezért imádkozik Dávid is a 139. Zsoltár 23. és 24. 
versében: 
„Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd 
meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? És vezérelj engem az örökkévalóság útján!” 
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„Nem vagy sem hideg, sem forró, csupán langymeleg vagy, ezért nem tudlak semmire sem használni!” –jelenti ki 

Jézus erről a gyülekezetről. Rádöbbentem, hogy Isten ügyének nem a hideg szívűek, hanem a langyosak ártottak és 

ártanak ma is a legtöbbet. Visszagondoltam a 75-ös ébredésre: senkit nem kellett az imádkozásra buzdítani, sőt! 

Szinte erőszakkal kellett imádkozó testvéreinket hazaküldeni a „Hőgyes”-ből, csendesnapjaink szombat estéjéről, 

este 10 óra után! Mikor, miért és hogyan tűnt el belőlünk az első szeretet forró lángolása? „Emlékezzünk meg azért, 

hogy honnét estünk ki, és térjünk meg, és az előbbi cselekedeteinket cselekedjük ismét!” (Jel. 2:5) Nem csak a hitet-

leneknek van szükségük megtérésre, hanem a langyossá hidegült forró-szívűeknek is! Jusson eszedbe a művelt és 

okos fiatalember beszélgetése a híres prédikátorral: „Elég, ha a halálom előtt egy nappal megtérek?” – kérdezte az 

ifjú. „Igen, elég!” –hangzott a válasz. „De mikor halok meg?!” - érdeklődött az útkereső. „Talán már holnap, így tér-

jél meg ma!” – mondta Isten embere. Lobbanjon hát új tűz mindnyájunk szívében, és szolgáljuk teljes odaadással a 

mi Istenünket! 

Ne engedd meg, hogy a Gonosz rászedjen téged hazugságával (jó vagy te ilyen langymelegen is a mindent megbo-

csátó Istenednek…) arra, hogy cinikusan, nemtörődöm módra fordulj Istenünk felé! Emlékezz vissza, hányszor éne-

kelted az Úrnak: „Csak Tiéd a legelső hely…! Ne a pénz, az egészség és az öltözködés legyen a legfontosabb szá-

modra! A laodiceabelieknek ez a három lett a bálványuk az élő Isten imádata helyett. Ne vedd le a tekintetedet Jé-

zusról, engedd meg, hogy Szent Szellemén keresztül Ő irányítsa minden gondolatodat, minden kimondott szavadat 

és minden cselekedetedet! Vedd komolyan Jézus szavait: „Azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, 

nem lehet az én tanítványom” (Lk. 14:33) 

Ha bárkinek fontosabb a pénz, mint Jézus szolgálata, akkor az ilyen ember ízét vesztett sóvá lesz, és nem lesz hasz-

nálható semmire sem. „Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni?„ (Lk.14:34) 

A Csodálatos Tanácsos nem csak azt mondja el nekünk, hogy mit ne csináljunk, hanem azt is kijelenti, hogy mit te-

gyünk: „Végy tőlem tűzben megpróbált aranyat… és fehér ruhákat… és szemgyógyító írt!” (Jel. 3:18) A tűzben meg-

próbált arany azt a HIT-et jelenti, amit egyedül Isten tud nekünk adni. Az Úrnak ez az ajándéka egész életünkön át 

vezet, erőt ad, megtart, megismerteti Krisztust és mindent lehetségessé tesz. Oly jó elmondani, hogy megtérésem 

óta a hitem egyre növekszik, stabilabbá válik és erősebbé tesz a szolgálatban! A fehér ruha KRISZTUS IGAZSÁGA, 

szemben a saját igazságunkkal! 

De sok vitát, értelmetlen szócsatát meg tudtunk volna spórolni, ha az alábbi két Ige már miénk lett volna korábban 

is: „Találtassam Őbenne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban 

való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján.” (Fil. 3:9) és „Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, 

hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.” (2. Kor.5:21)  

Ezt a fehér ruhát soha nem kell levennünk, mert a Biblia szerint a fehér ruha a szentek igazságos cselekedeteit je-

lenti! (Jel. 19:8) Ha rajtunk van ez a tiszta és ragyogó fehér ruha, akkor könnyű lesz megélni János apostol szavait: 

„Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.” (1. Jn. 3: 18) 

A szemgyógyító ír pedig nem más, mint Isten IGÉJE. Ne kötelező olvasmányként vegyük kezünkbe a Bibliát, és ne mi 

bíráljuk Istenünk nekünk írt „szerelmes levelét”, hanem engedjük, sőt kérjük, hogy az Ige vizsgáljon minket! Ha 

megtanulunk a Szentírás útmutatása szerint élni, akkor kiegyensúlyozott, boldog, örömteli és győzelmes lesz min-

den egyes napunk. 
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A 19-ik vers egy olyan témát említ, amit nem nagyon kedvelünk: „Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: 

légy buzgóságos azért, és térj meg.”–üzeni Jézus János apostolon át a gyülekezeteknek. 

Fontos, hogy megértsük ennek a rövid mondatnak a lényegét. A feddés és a megfenyítés mozgatórugója a szeretet, 

és nem az elkeseredés vagy a tehetetlenség! A szülők dolga, hogy a gyermekeik részére kincseket gyűjtsenek. (2. 

Kor. 12:14) A kincsgyűjtés egyik különleges módja a megfelelő időben és módon alkalmazott feddés és fenyítés. 

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” – mondja Pál apostol. (1. Kor. 16:14) Soha ne indulattól túlfűtve, 

tehetetlenségünk miatt elkeseredve, vagy éppen felháborodott haragunkban feddjük és fenyítsük gyermekeinket, 

hanem cselekedeteink mozgató rugója legyen mindig a szeretet! 

Ha eddig nem ismertük, akkor fedezzük fel most, hogy a közös étkezések nagyszerű lehetőséget adnak az egymással 

való közösség elmélyítésére. A jóízű falatok és finom italok elfogyasztása közben megnyílhat a szívünk, és a meghitt 

együttlét biztonságában elmondhatjuk akár féltve őrzött titkainkat is! Tekintsük igen értékesnek és fontosnak az 

ilyen „együtt vacsorálásokat”! Természetesen hívjuk meg Jézust is ezekhez az asztalközösségekhez, hisz Ő mindig 

örömmel jön és áldja meg az Övéit! 

Sok mese szól arról, hogy a szegény-ember legkisebb, harmadik fia rengeteg viszontagság, küzdelem után végül el-

nyeri a királykisasszony kezét, és övé lesz a már öreg uralkodó fele birodalma és a trón is. Tudjuk, hogy a mesék szí-

nes világában sok minden megtörténhet. Jézus a 21-ik versben azt ígéri a győztesnek, hogy vele együtt ülhet az Úr 

királyi székében! Ez az ígéret már földi életünk során valóra válhat, valóban beülhetünk Jézussal együtt az Ő királyi 

székébe és uralkodhatunk. De nem másokon, hanem saját magunk felett! Az jelenti a legnagyobb győzelmet, ha 

sikerül legyőzni önmagunkat, ha uralkodni tudunk saját önző, testi vágyainkon. S majd az örökkévalóság másik olda-

lán – ahogyan egy kedves barátom megfogalmazta -, vár ránk Isten Országában Jézus királyi széke, hogy Vele ott 

legyünk örökkön-örökké! Ez a reménység élő és éltető reménység Mennyei Atyánk valamennyi gyermeke számára. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az elméleti Isten-ismeret soha nem egyenlő a gyakorlati istenfélelemmel! Olvassuk 

a Bibliát minden nap, és ismerjük meg az Örökkévalót, mint mennyei Édesapánkat. De megszerzett ismeretünk ne 

maradjon csupán elméleti tudás, hanem váltsuk azt át gyakorlati istenfélelemmé, azaz ne csak a szánk, hanem az 

életünk beszéljen arról, hogy Isten megváltott gyermekei vagyunk. 

Egy kis történettel fejezem be gondolaimat: A XIX század végén Canterbury érseke és a kor egyik közismert, ünne-

pelt színésze beszélgetett egymással. Az érsek ezt kérdezte a színésztől: 

- Miért tódulnak az emberek a színházakba, és miért üresek a templomok? 

A híres sztár a következőt válaszolta: 

- Mi, a színészek, úgy adjuk elő a képzeletbelit, mintha valóság lenne. Önök, lelkészek pedig úgy beszél-

nek a valóságról, mintha képzeletbeli lenne! 

Legyen nyitva a fülünk, de még inkább a szívünk, hogy meghalljuk és megéljük, amit a Szent Szellem mond a gyüle-

kezeteknek! 

 

Elhangzott: 2018-07-01 

Mézes László 
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Baba Mama Klub kirándulása. 

A szeszélyes időjárás miatt a tervezettnél két héttel későbbre került a kisgyermekes családok szabadtéri programja. 
Előző évben már volt alkalmunk megízlelni, milyen nagyszerű dolog, amikor a szülők, nagyszülők és a picik együtte-
sen kirajzanak a szabadba a tavaszi, néha nyarat idéző napsütésben. 
Így történt ez ezen a szombaton is. Szentendrén egy parkolóban találkoztunk, megvártuk az autóval később érkező-
ket, és irány a Dunakanyar egy közkedvelt kirándulóhelye a Mogyoróhegy.  
A parkoló közvetlen közelében levő kis állatkerthez ki gyalogosan, mások gyerekkocsiban jutottak el. Nagy Anikó 
néni jóvoltából előkerült a finom sárgarépa, amit a gyerekek egy része mindjárt jóízűen el is kezdett rágcsálni, de a 
többség azért a kerítésen át odadugta az őzikéknek és a szarvasoknak. Az állatok etetése még a legkisebbeknek is 
nagyon tetszett. 

 
 
 
A mini állatkert után egy kisebb dombra 
érve, egy tágas szabadtéri játszótér várt 
bennünket. Volt itt rönk vár, libikóka, 
különféle hinták, és az árnyas fák alatt az 
asztalokra és padokra is le lehetett tele-
pedni a kísérőknek. A társalgások témája 
természetesen a picik fejlődése, nevelé-
se, és a háztartási praktikák körül for-
gott. A fiatal házasok egy részének be-
szélgetése a családi ház építésével kap-
csolatos szerteágazó ötletekről, nehéz-
ségekről folyt, és arról, hogyan lehetne 
könnyíteni a rengeteg tennivalón. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindannyian egyetértettünk abban, hogy 
mind a nevelés, mind a család, mind az 
otthonteremtés elengedhetetlen kompo-
nense a rendszeres, hittel történő 
együttes imádkozás. 
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Miután kirohangálták magukat, az önálló csapat-
játékot játszó nagyobbak a cölöpvárban és kör-
nyékén, valamennyien kezdtünk megéhezni, ezért 
elindult a csoport a közeli vendéglő irányába. 
Hozták is nekünk a finom zöldséges húslevest cér-
natésztával. Ez a vendéglő belül viszonylag kis 
befogadó képességű, de kívül nagy szabadtéri, 
fedett hellyel rendelkezik. Amíg a második fogást 
kihozták, játékos versenyekkel töltöttük az időt. 
Először a gyerekek kapták meg a finom csirkemell 
szeletet rizzsel, sült burgonyával és káposztasalá-
tával, aztán a felnőtt adagok következtek. Minden 
gyülis kirándulónak járt az ebédhez egy üveges 
üdítő is. 
 

Egyszer csak hirtelen megdörrent az ég és ömleni kezdett az eső. Ez talán tíz percig tartott, aztán úgy kisütött a nap, 
mintha semmi sem történt volna pár perccel azelőtt. 
Utolsó fogásként a somlóira került sor, amivel mindenki degeszre ehette magát.  
Ekkorra a kicsik egy része már igen elálmosodott, ezek a családok elbúcsúztak és el is indultak haza, úgy délután 
kettő körül. 
A csoport maradó része pedig elindult a hegyen levő bob-pálya felé. Némi sorban állás után a család nagyobb gyer-
mekeire várt néhány lesiklás. Eleinte néhányan bátortalanul, majd pedig egyre inkább élvezve a kb. 2 perces lesik-
lást, ültek be a szánkókba az apukával, vagy az anyukával. 
 
 
 
 
 
Ezzel ért véget a gyülis, családokat 
összekovácsoló, jókedvű szombat. 
Hálát adunk az Istennek, hogy 
közülünk tíz, gyermekes család 
lehetett részese ennek az együtt 
mozdulásnak úgy, hogy nem áz-
tunk meg. Köszönet illeti a szerve-
zőket és a segítőket, mindazokat, 
akiknek támogatásával egy nagy-
szerű élménnyel gazdagodtunk. 
 
 

 
 
 
 
 
Pozsgai József 
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Levél a Laodiceai gyülekezethez 

Jelenések 3:14-22 

„A hetedik Kis-ázsiai gyülekezetnek írt levél Jézus Krisztus gyönyörű bemutatkozásával kezdődik: 

Ámen, hű, igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Ezután pedig az Igaz Tanú, aki ismeri a gazdagságot és 

szegénységet, a dicsőséget és a mély megaláztatást, felfedi a helyi gyülekezet álnokságát, hazugságait. A 

laodiceai gyülekezet kemény kritikát kap: nyomorult, szánalmas, szegény, vak, meztelen. Ebben a levél-

ben, sajnos nincsen arról szó, hogy vannak még néhányan, akik megtartották a hitet, nincsen dicséret…” 

Két gondolat merült fel bennem, amikor áttanulmányoztam ezt a néhány igeverset. Az első egy 

kérdés volt: „Ilyen borzalmas gyülekezetnek miért üzen Jézus, miért foglalkozik velük egyáltalán?”. A má-

sodik gondolatom ez volt: „Mind a 7 levelet ennek a gyülekezetnek kellett volna címezni, mert itt aztán 

van gond!”. Természetesen ez két véglet. Miről is szól valójában ez a levél? A választ a Jelenések 3:19-ben 

találjuk meg: „Akit én szeretek…”. Igen, ez a levél a MINDENHATÓ ISTEN SZERETETÉRŐL beszél! Neki nin-

csen reménytelen „eset”, nincsen reménytelen ember, család, gyülekezet, nemzet és ország! Ő egyikünk-

ről sem mond le! Halleluja! 

Mi jut eszünkbe, ha gazdagságról, tisztaságról, gyógyulásról beszélünk? 

Gazdagság. Fontos, hogy megfelelően viszonyuljunk az anyagi javakhoz. A gazdagság, anyagi jólét 

is Isten áldása, de vigyáznunk kell, hogy a pénz nehogy bálvánnyá váljon az életünkben! A mi istenünk 

gondoskodó Isten! Jézus erre utal, amikor a mező virágainak szépségéről beszél és elmondja, hogy az Atya 

milyen szeretettel tölti be a szükségeinket, ha Rá nézünk és Ő van mindig a szemünk előtt (Máté 6:28-34)! 

A 37. Zsoltár 25. versében beszél arról a költő, hogy „nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, 

hogy gyermeke koldussá vált.” Ha ragaszkodunk a mi Mennyei Atyánkhoz, az Ő tanításához, akkor még a 

gyermekeink is áldottak lesznek! Pál Timóteushoz írt 1. levelében a 6. részben említi a gazdagokat. Pál 

apostol nem azt mondja a fiatal pásztornak, hogy a gazdagság rossz és a gazdag embereket el kell küldeni 

a gyülekezetből, hanem útmutatást, életvezetési tanácsot ad arra nézve, hogyan ne válassza el ezeket az 

embereket a gazdagságuk Istentől 

(1.Tim. 6:17-19). Az 1. Timóteus 6:6 beszél arról, hogy „Nagy nyereség a kegyesség (az Istenféle-

lem) megelégedéssel…” A kulcs az elégedettség! Ha gazdag vagy, légy hálás Istennek és használd a vagyo-

nodat Isten királyságának az építésére! Ha kevesebb az anyagi javad, ne legyen benned irigység, mert 

„Isten megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk” (I. Tim. 6:17b). Addig és annyira vagy gazdag, 

amíg és amilyen mértékben tudsz adni és ez vonatkozik az anyagi és szellemi gazdagságra egyaránt! Mi-

lyen kedvvel adakozol? Néhány hete a gyermekeink táborban voltak, ahol az egyik Istentiszteleten gyűj-

tést tartottak a szervezők. Látványterveket mutattak be, hogy a gyerekek lássák, az odaáldozott pénzt mi-

re fogják fordítani. Egyik gyermekünk minden nála lévő zsebpénzét odaadta ezen az alkalmon, mert sze-

retné látni, hogyan valósul meg Isten munkája az ő odaszánásán keresztül is! Ez magvetés, befektetés a 

jövőre. Az adakozásnak jó kedvvel és hittel kell történnie!  Akarod látni Isten királyságának az épülését? 

Akarod látni országunk megváltozását, Istenhez fordulását? Akkor légy bőkezű, amikor Isten munkájáról 

van szó!  
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A jól ismert zsidó köszöntés, „shalom” a béke mellett még jelent teljességet, harmóniát, egészsé-

get, jólétet! Milyen csodálatos, hogy a köszöntésünkkel már áldást szólhatunk! 

A gazdagság és az arany összekapcsolódó fogalmak. Milyen szép, hogy a laodiceai gyülekezetet ar-

ra hívja Jézus, hogy vegyen tűzben tisztított aranyat! A tűz felforrósít, minden szennyeződést kiéget, vilá-

gít! A TŰZ megtisztít! 

Tisztaság. Vágyódunk egyáltalán a tisztaságra? Miből kell megtisztulnom? Az ellenség keresi a behatolási 

lehetőséget (szerencsejáték, TV, alkohol vagy más megkötözöttség). A langyosság eleinte kevésbé látvá-

nyos bemocskolódás. Milyen formái vannak? Tétlenség, közömbösség, lustaság, „nem érdekel” hozzáál-

lás. Hasonlóan veszélyes az önelégültség. A büszkeség is nagyon észrevétlenül tud bekúszni az életünkbe. 

Néhány hete a sebészeti osztályunkon sétáltam, amikor egy anyuka megkérdezte tőlem, hogy műtősfiú 

vagyok-e? Amikor válaszoltam, hogy nem műtősfiú vagyok, csak ennyit mondott: „akkor maga nem tud 

segíteni”. Hirtelen felháborodtam: „Mi az, hogy nem tudok segíteni? Miből gondolja, hogy nem tudok vá-

laszolni a kérdésére, ha nem is tesz fel kérdést?” Persze a felháborodásom gyorsan elillant, mert felismer-

tem, hogy ez a büszkeség hangja, ami sem engem, sem mást nem tud építeni! Ne mocskoljuk be magun-

kat! Jól tudjuk, hogy a gyerekek minden pocsolyába belelépnek. Vagy mi is minden „pocsolyába” belelé-

pünk? A sarat ki tudjuk kerülni. Elkerülhető a bűn, ha éberek vagyunk! Megváltónk fehér ruhát adott ne-

künk azáltal, hogy helyettünk elhordozta a szégyent, a büntetést, még a meztelenség gyalázatát is.  Nem 

kell szegénynek, mocskosnak, bűnösnek, ruhátlannak és betegnek lennünk! Ő a mi gyógyítónk! 

Gyógyulás.  Lehet az életünkben testi, lelki vagy szellemi betegség. Gyógyulásra vágyódunk, de ez csak 
akkor tud megvalósulni, ha közeledünk Istenhez, nem pedig távolodunk Tőle! A gyermekek természetes 
reakciója, hogy amikor orvost látnak, akkor az ellenkező irányba szaladnának. Van azonban olyan többször 
operált kis páciensem, aki mindig örömmel szalad hozzám, amikor meglát. Ez nagyon jó érzés és arra tanít 
bennünket, hogy bátran szaladjunk, boruljunk oda Istenünkhöz! 
Miből kell meggyógyulnod? Lehet, hogy túl jól érted azt a részt, hogy szánalmas, nyomorult vagy és ezt 
erősíted is magadban! Ha ez így van, akkor meg kell gyógyulnod a negatív megvallásokból. Ha mindig ma-
gadat hibáztatod, akkor meg kell gyógyulnod az önvádlásból! Kedves történet játszódott le a gyülekezeti 
gyermektáborunkban. Ebben az évben a 10 parancsolat 21. századi értelmezése volt a tábor témája. Egyik 
esti Istentiszteleten a „Ne kívánd, ami a felebarátodé!” volt a fő üzenet. A tanító megkérdezte a gyereke-
ket, hogy melyik bibliai személy jut eszükbe, ha a felebarát szót kellene megmagyarázni. Természetesen 
kórusban hangzott: „az irgalmas samaritánus”. A fenti parancsolatra azonban Nábót szőlőjének igen csú-
nya megszerzése (I. Királyok 21. rész) volt a példa. A gyerekekben egy másodpercig sem okozott keserűsé-
get vagy önvádlást, hogy ők más történetre gondoltak, sőt volt, aki csak annyit mondott: „majdnem”. Ne 
kárhoztasd magad! Gyógyulj meg az önvádlásból és az önérékelési zavarból! 
Ha nem látod sem a szükséget, sem a lehetőséget, ha nem látod Isten Igéjében a lényeget, akkor gyógyulj 
meg a vakságból! Isten új dolgokra akarja felnyitni a szemeidet!  
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Jézus a halála előtti utolsó napon elküldte tanítványait, hogy készítsék elő az utolsó közös vacsorájukat 

(Márk 14:12-, Lukács 22:7-). Az utolsó vacsoráról, Krisztus testéről és véréről külön igehirdetéseket lehet 

tartani, én most egyetlen dolgot ragadnék ki. Ez pedig a Megváltóval való közös étkezés. Jézus ma kopog-

tat nálad, hogy szeretne veled vacsorázni, mint a Jelenések 3:20-ban. Jézussal vacsorázni csodálatos do-

log, mert ilyenkor mindig változás következik: a tolvaj Zákeusból adakozó, boldog ember lesz, a bűnös nő 

megtér és bűnbocsánatot kap, a házigazda Simon pedig lehetőséget arra, hogy felismerje, milyen is a való-

di SZERETET. Egy ilyen vacsora vezethet megtéréshez, gyógyuláshoz, szabaduláshoz, akár feddéshez is, de 

innen már csak egy lépés, hogy Jézus mellett üljünk az Ő trónusán (Jelenések 3:19)! 

A gazdagság, tisztaság, gyógyulás ideális esetben együtt járnak! 

Mit jelent Krisztussal együtt ülni az Ő trónusán? 

Nem heverészést és nem ítélkezést, hanem igazi részesedést Belőle és az Ő hatalmából! 

Nem arra vagy elhívva, hogy távolról szemléld Isten dicsőségét mások életén, hanem hogy testközelből 

éld át a közösséget az ÉLŐ ISTENNEL, aki SZENT!!! 

Arra vagyunk elhívva, hogy az Ő dicsőségét bemutassuk, végtelen szeretetét átéljük naponta, hirdessünk 

bűnbocsánatot, szabadulást, és életre hívjuk a halottakat!  

Hogyan érhetjük el ezt? Úgy, hogy naponta leborulunk az Örökkön Örökké Élő előtt (Jelenések 4:10). 

„Méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te terem-

tettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.” Jelenések 4:11 

Ha győztes vagy, Krisztussal ülsz a trónon és ez azt jelenti, hogy naponta le kell borulnod a Teremtő Isten 

előtt! Ámen! 

 

 

Elhangzott: 2018-07-08 

 

 

 

 

 

Dr. Nagy Dániel 
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Szeretettel hívunk minden érdeklődőt a 2018. augusztus 24. és 26. között a Papp László Budapest 
Arénában tartandó nagyszabású Tűz konferenciára. A rendezvény a Christ for All Nations (CfaN) 
nemzetközi misszió szervezi, sok-sok magyar keresztény közösség, gyülekezet és mozgalom közre-
működésével. 
A Tűz konferencia (aug. 24-én péntek este és aug. 25-26-án napközben) elsősorban keresztényeknek 
szól, és célja, hogy felbátorítsa, lelkesítse a hívőket hitükben és az erőteljes, hatékony evangelizáció-
ra. A rendezvénynek ez a része regisztrációhoz kötött. 
Esténként (aug. 25-én szombaton és aug. 26-án vasárnap) kifejezetten a még nem hívőknek tartunk 
nagyszabású evangelizációt, amely alkalmakra a belépés ingyenes. Ezekre az estékre hozhatjátok el 
azokat a barátaitokat, ismerőseiteket, akik még nem ismerik Jézust. Szeretnénk, ha esténként az Aré-
nát legalább 50%-ban ők töltenék meg! 
A konferencia és az evangelizáció előadói, Daniel Kolenda és vendégei (Todd White, Peter Vanden-
berg, Eric Gilmour, Ben Fitzgerald, Jean-Luc Trachsel és Russell K. Benson) a világ különféle pontjairól 
érkeznek Budapestre – egytől egyig elhívott, erőteljes evangélisták és nemzetközileg is elismert prédi-
kátorok. 
Néhány további információ a CfaN misszióról: 
A CfaN (magyarul: Krisztus Minden Nemzetért) Reinhard Bonnke és Daniel Kolenda több évtizedes 
múltra visszatekintő és kontinenseken átívelő evangelizációs szolgálata. 
Reinhard Bonnke szolgálata egyedülálló hatással volt a kereszténység alakulására Afrikában, afrikaiak 
tízmillióit érve el mintegy négyszáz evangelizációs kampánnyal, rádió és televízió programokkal, szám-
talan rendezvénnyel, valamint ingyenesen szétosztott könyvek millióival. 2000 novemberében több 
mint 1,6 millió ember gyűlt össze egyetlen alkalmon a nigériai Lagos városában, a CfaN történetének 
mindmáig legnagyobb létszámú összejövetelére. 2017 elejéig több mint 76 millió ember fogadta el 
Jézus Krisztust, mint személyes Megváltóját a CfaN szolgálatán keresztül. 2017 novemberében tar-
totta Reinhard Bonnke az utolsó hivatalos afrikai evangelizációs kampányát – amelyben átadta az égő 
fáklyát a következő generációnak. Utódja, Daniel Kolenda, egy nemzetközileg ismert és elismert ige-
hirdető. Daniel 2010-ben vette át a szervezet irányítását, és azóta közel 20 millióan hoztak döntést 
Krisztus mellett az evangelizációs összejöveteleinken. 
Hisszük, hogy Isten – hasonlóan az Afrikában tapasztaltakhoz, vagy talán még annál is nagyobb mér-
tékben – Európát, és benne Magyarországot és Budapestet is meg akarja érinteni. 
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Laodicea – az Egód uralkodjon, vagy Jézus, döntsd el 
 

Jel.3:14-22 „A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtés-
ének kezdete: Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! 
Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, 
meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a 
szegény, a vak és a mezítelen: tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és 
fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a sze-
med, és láss. (Mindenkit) Akit én szeretek (kedvelek), megfeddem (rábizonyítom, és rendreutasítom), és megfe-
nyítem: igyekezz (légy buzgó, lelkes) tehát, és térj meg! Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja 
a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Aki győz, annak meg-
adom, hogy velem együtt üljön az én trónomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trón-
ján. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!” 

 
 
Ez az üzenet a legdrámaibb a hét közül, amely a gyülekezeteknek 
szól a Jelenések könyvében. Hogy igazán érzékeljük az üzenetben 
rejlő feszültséget, bemutatnám egy másik fordításban is. Van egy 
bibliatudós, Eugene Peterson, aki készített egy fordítást a Bibliához 
ezzel a címmel: “The Message”, vagyis “Az üzenet”. Addigra már 
nagyon sok bibliafordítás készült angol nyelven, Peterson tehát 
elhatározta, hogy olyan bibliafordítást fog készíteni, amely a szö-
vegben rejlő üzenet erejét hangosítja ki, hogy ne tudjunk a sorokon 
csak úgy végigfutni, hanem úgyszólván üssön mellbe minket az üze-
net ereje. 
 
 

Így hangzik tehát a laodiceai üzenet ebben a fordításban: 
Írj Laodiceába, a Gyülekezet Angyalának. Ezt üzeni Isten Igenje, a Hűséges és Pontos Tanú, Isten te-
remtésében az Első: 
Ismerlek téged kívülről-belülről, és nem igen találok kedvemre valót. Se hideg, se forró nem vagy –
lennél inkább akár hideg, akár forró! Poshadt állóvíz vagy. Hányni tudnék tőled. Így hencegsz: 
„gazdag vagyok, a magam erejéből lettem az, senkitől sincs szükségem semmire”; és nem veszed 
észre, hogy valójában szánalmas, vak koldus vagy, rongyos ruhájú hajléktalan. 
Megmondom, mit kell tenned: tőlem vedd az aranyad, olyat, amit az ötvös tüze finomított tisztává. 
Akkor gazdag leszel. Tőlem vedd az öltözéked, Mennyben tervezett ruhákat. Épp eleget járkáltál fél-
meztelenül. És tőlem vegyél gyógyírt a szemedre, hogy képes legyél látni, valóban látni. 
Akiket szeretek, azokat számadásra hívom – ösztökélem őket, helyreigazítom, és irányítom, hogy a 
legjobbat hozzák ki az életükből. Talpra hát! Hátra arc! Futás Isten nyomában! 
Nézz rám. Itt állok az ajtó előtt. Kopogtatok. Ha meghallod, hogy szólítalak, és kinyitod az ajtót, 
belépek hozzád és vacsorához ülök veled. A győztesek velem ülnek az asztalfőn, ahogy én is, miután 
győztem, kitüntetetett helyet foglaltam el az Atya oldalán. Ez az én ajándékom a győzteseknek! 
Ébren vannak a füleid? Hallgass ide. Hallgasd a Szél szavait, a Szellem fúj át a gyülekezeteken. 

 

Mindenkinek szól 
Talán ennek a megfogalmazásnak a végével kezdeném. Furcsán hangzik: „hallgasd a Szél szavait”. Az eredeti 
nyelvben rokon kifejezések a szél és a szellem; de amire igazán felhívta a figyelmemet ez a megfogalmazás, az 
az üzenet legvége. Nem egyes számban „a gyülekezetnek” szól, hanem „a gyülekezeteknek”. Mindegyik üzenet 
így végződik, tehát ez a 7 üzenet minden gyülekezetnek tartalmaz mondanivalót, nem csak a konkrét címzett-
nek. Isten Szelleme átjárja az egész egyházat, folyamatosan beszél a hívőknek, és különösen a gyülekezetek 
vezetőinek. 
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Nem hiszem, hogy a mi gyülekezetünk ugyanolyan állapotban van, mint az akkori laodiceai; ennek ellenére 
nagyon sokat tanulhatunk belőle. A laodiceai gyülekezet ugyanis olyan volt, mint az állatorvosi beteg ló: renge-
teg rossz összegyűlt benne, ami egy keresztény gyülekezetben előfordulhat, ugyanakkor semmi olyan nem 
volt, amit Jézus értékelni tudott volna. Isten Szelleme valószínűleg már régóta próbált üzenni nekik. Az, hogy 
Jézus ki volt zárva a gyülekezetből, azt jelenti, hogy a gyülekezet már régóta nem volt hajlandó figyelni Isten 
Szellemének a figyelmeztető szavaira. Így került sor arra, hogy Jánoson keresztül egy végső figyelmeztetést 
küldjön Jézus. 
 
Jézus az ajtón kívül 
Megdöbbentő olvasni az üzenet vége felé, hogy Jézus kopogtat és bebocsátást kér; ez azt jelenti, hogy a gyüle-
kezet Jézus jelenléte nélkül működött. Hogy lehetséges ez? Mi történhet egy olyan gyülekezetben, ahol Jézus 
nincs jelen, nem ő uralkodik? A válasz ugyanolyan megdöbbentő amilyen egyszerű: ha nem Jézus uralkodik, 
akkor az emberi Ego uralkodik. Ilyen gyümölcsei vannak, ha emberi Ego veszi át Jézus helyét: önelégültség 
(gazdag vagyok), önteltség (a magam erejéből lettem az), megkeményedés, ellenállás a fejlődéssel, a meg-
szentelődéssel szemben (senkitől sincs szükségem semmire). Az üzenet nem részletezi, hogy mi minden történt 
a gyülekezetben, csak következtetni lehet. Ugyanis minden gyülekezetben előfordulnak helyzetek, jelenségek, 
ahol az Ego kezd uralkodni, és ezeknek mindig megvan a szomorú következménye. Könnyű más felekezetek 
betegségeit kipellengérezni, de a mi felelősségünk arról szól, ami köztünk történik. Ahogy van katolikus, refor-
mátus, baptista, úgy van szabadkeresztény „laodiceaság” is. A laodiceaiak feltehetőleg őrizték a dicső múlt em-
lékét, hiszen 40 éve, amikor létrejött, ebben a gyülekezetben még valódi, szárnyaló élet működött. Pál apostol 
és munkatársai szolgáltak ott, kiáradt Isten Szelleme. Még voltak idősebbek, akik személyesen élték át mind-
ezt, de a fiatalabbak is sokat hallhattak róla. Minden keresztény felekezet ünnepli a múltjának áldott emlékeit, 
amitől egyáltalán létezik. 
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Ahol az Ego uralkodik 
Egy gyülekezet (ahogy egy hívő is) tud működni Jézus nélkül, sajnos, és fenn tud tartani egy olyan látszat-
kegyességet, ami saját felfogása szerint kielégítő. Közben azonban az emberek egyre üresebbek lesznek, és 
egyre többet sérülnek. Az ilyen gyülekezet vagy szétesik, és a tagok szétszélednek (ma már ez gyakrabban tör-
ténik, mert nem egyetlen gyülekezet van egy városban, mint akkoriban), vagy fennmarad egy torz, beteges 
formában. Ez nagyon hasonlít egy diszfunkcionális család működéséhez, ahol a tagok, főleg a gyermekek, fel-
vesznek egy torz viselkedésformát, hogy elviseljék a részeges dühöngő apát, vagy a szülők folytonos veszeke-
dését, stb. Semmi sem oldódik meg, nincs őszinte kommunikáció, csak egy mesterségesen fenntartott, „ez leg-
alább még valamennyire elviselhető” állapot, ahol mindenki eljátssza a magára osztott szerepet ebben a szo-
morú játékban. 
Sajnos hozzá lehet szokni ahhoz, hogy egy gyülekezetben klikkharcok vannak, hogy egyesek saját személyes 
hatalmi struktúrájukat építik, kontrolláló módon uralkodnak másokon, miközben az emberek valódi problémá-
ival nem törődnek. Elhangoznak kegyesen hangzó, de valójában semmitmondó igehirdetések, elvész Isten Igé-
jének életet formáló ereje. Álproblémákon éles viták folynak, miközben a valódiak szőnyeg alá vannak söpör-
ve. Mivel nincs felülről való vigasztalás, megerősítés, az emberek kompromisszumokat kötnek a bűnös életvi-
telükkel, nekiállnak kimagyarázni, és sajnos sokszor sikerül is nekik. Természetessé válhat, hogy mindenki kö-
nyékig vájkál más szemében „szálka” után („én legalább nem vagyok olyan, mint X”), a saját „gerendáját” vagy 
tudatosan nem veszi észre, vagy nekiáll kidekorálni („én nem vagyok agresszív, csak határozott”, „nem vagyok 
éles nyelvű, csak őszinte”, „én senkinek sem teszek bizonyságot, nekem más a feladatom”, stb). Ami azt illeti, 
én is időnként hányingert érzek, amikor azt látom, hogyan gyaláznak irigy emberek (akik semmi különös gyü-
mölcsöt nem tudnak felmutatni az életükben) más, náluk sokkal sikeresebb szolgálókat, gyülekezeteket, moz-
galmakat. Még külön honlapokat is fenntartanak, hogy mindenféle létező, és (leginkább) nem létező hibát, té-
vedést, negatívumot közreadjanak róluk, előszeretettel nevezve őket hamisprófétának, tévtanítónak, antikrisz-
tusinak. 
Csak néhány olyan szomorú dolgot említettem, amit közelről kell-kellett látnom, de nagyon hosszú lehetne a 
lista. Ha az Ego uralkodik, abból csak rossz származik. 
 
Beengedni Jézust 
Nekem azonban nem az a szándékom, hogy a rossz felett bánkódjak, hanem hogy felmutassam: létezhet igazi, 
hiteles, gyönyörű hívő élet, egyéni és gyülekezeti. Ehhez nem is kell mást tenni, mint Jézust beengedni. Nem 
csak úgy általában, hanem minden egyes helyzetbe, minden életcélunkba, szándékunkba, egész gondolkodá-
sunkba, örömeinkbe, fájdalmainkba; MINDENBE. Ez az, amire Jézus vár. Fontos az üzenet vége, mert az alapján 
tudjuk az elejét is megérteni. Anélkül csak félelmet gerjesztene, és távolítana az Isten iránti gyermeki bizalom-
tól. Egyébként hívő életem elején többször is hallottam ezt a levelet fenyegető, vádoló, általánosító hangnem-
ben magyarázni. Nem segítette a hívő életemet, inkább rombolta. 
Jézus nem dörömböl, nem rúgja ránk az ajtót, nem veszi ki a döntést a mi kezünkből. És nem azért akar bejut-
ni, hogy aztán gyötrelmes átkokkal sújtson. El akar velünk beszélgetni bensőségesen, őszintén: „bemegyek, 
vele vacsorázok, és ő velem”. Régen keleten az emberek egész nap keményen dolgoztak (a szőlőmunkások pél-
dázata szerint napi 12 órát), és az általános kikapcsolódásuk az volt, hogy leültek egymással vacsorázni, miköz-
ben hosszú, bensőséges beszélgetéseket folytattak (Nem volt se TV, se internet, de jól elvoltak ezek nélkül.) 
Akárki asztalához persze nem ültek le, csak akit megbecsültek, akivel érdemesnek gondolták elbeszélgetni. Jé-
zust például keményen bírálták azért, hogy bűnösökkel ül le egy asztalhoz, de Ő nem bánta, sőt határozottan 
vállalta, hogy neki azok is értékesek, sőt, pont értük jött. Ez volt a helyzet a laodiceaiakkal is. Jézus nem kertel, 
amikor a rosszal szembesíti őket, nem is finomkodik. Ezt azonban nem azért teszi, hogy jól beolvasson nekik, 
hanem hogy ébredjenek rá: AHOGY ŐK ÉLNEK, AZ ÉRTELMETLEN, HAMIS, TORZ! Ráadásul nem csak elége-
dettek vele, de még büszkék is rá! Görcsösen ragaszkodnak a hamishoz, miközben Jézus kész odaadni nekik az 
igazit. Valódi szellemi-lelki gazdagságot, hiteles jellemet, benső tisztaságot, és a tisztánlátás örömét. 

16.oldal 

Kerekes Ernő Laodicea 

Tekintetünk 2018 augusztus 



 

 

 
 
 

 
Ahol Jézus uralkodik 
Személyes tapasztalatom az, hogy a valódi, amit Jézustól kapunk, összehasonlíthatatlanul szebb és tökélete-
sebb, mint saját pótlékaink. Nem lehet egy lapon említeni. Ez minden esetben így van. Mindig örülök, amikor 
erre rájövök, és sokszor bosszankodom amiatt, hogy miért nem korábban tettem. Jézus azért használ durva 
kifejezéseket, mert a helyzet is durva. Mindig az önigazultakkal, a hamis gazdagsággal hencegőkkel volt a leg-
keményebb, mert azoknak a legnehezebb elfogadni a változást. Fennáll a veszélye, hogy egyre jobban beleke-
ményednek a hamisba, egyre torzabbá válnak. Pedig csak be kéne engedni Jézust. Ez az amitől az Egónk legjob-
ban retteg, mert vége az ő uralmának. Jézus keményen figyelmezteti őket, hogy a visszaesés veszélye is valós: 
„igyekezz (légy buzgó, elszánt), és (úgy) térj meg”, fordíts hátat a torznak, és indulj felém! Az Egód uralkodjon, 
vagy Jézus, döntsd el! A The Message fordítás megfogalmazása ismerős számomra katonakoromból: Fel! Hátra 
arc! Futás, indulj! 
Nap, mint nap arra vágyom, hogy Jézus szóljon hozzám, beszélgethessünk. Ő legyen az, aki értékel, ne mások, 
vagy akár én magam. Egyedül Ő az, aki tisztán lát, aki „hű és igaz tanú” bármiről bárki életében. Amit Ő mond, 
az úgy van, Ő AZ „Ámen”. Ő „Isten teremtésének kezdete”, nem csak az eredetié, hanem az új teremtésé is, Ő 
halt meg azért, hogy a hamis helyett a valódiban, a szenny helyett a szentségben éljünk. Az Ó- és az Újszövet-
ség egyaránt tanúsítja, amit Jézus itt is idéz: 
Péld 3:12 Az Úr intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld! Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, 
de mint apa a fiát, akit kedvel. 
Zsid 12:6 „Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd téged, mert akit szeret az Úr, azt 
megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.”  
 
A szeretet üzenete 
Ilyen Isten szeretete (és ilyennek kell lenni minden felelősségteljes apa szeretetének is). Szereti annyira a gyer-
mekét, hogy ne engedje őt belekeményedni a rosszba. Már előre látja a csodálatos végeredményt: „Aki győz, 
annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt 
ülök az ő trónján.” 
A laodiceai üzenet a legmélyebb szeretetből fakadó üzenet. Isten szívének a legmélyébe láttat bele. Győztes-
nek akar látni, maga mellett, az egész Mindenség felett, az Örökkévaló Trónon, és nem akarja, hogy elmulasz-
szad a lehetőséget! A legkeményebb üzenet tartalmazza a legnagyobb ígéretet is. Uralkodásra lettünk teremt-
ve, nem arra, hogy önvádba meneküljünk kudarcaink miatt, arra pedig végképp nem, hogy büszkén ünnepeljük 
azokat. Győztesnek lettél temetve Krisztusban, ne nyugodj bele másba. Tény, hogy ezen a földön mindig lesz 
fejlődni valód, de Jézusnak egész életre szóló programja van erre. 

Indulj hát! 
 

Elhangzott: 2018-07-15-én 
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A helyes önértékelés 

Jel.3:14-22: „A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten 
teremtésének kezdete: Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg vol-
nál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból. 
Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, 
hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen: tanácsolom neked, végy tő-
lem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenle-
tes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss.  
Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! Íme, az ajtó előtt állok, és 
zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő 
pedig énvelem.  
Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon; mint ahogy én is győztem, és 
Atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!” 
 
Az előző két vasárnap nem voltam Gyülekezetben, de a YouTube csatornánkon keresztül meghallgattam 
az üzeneteket. A meghallgatás után kétszeres volt az örömöm: jók voltak az üzenetek, és örültem, hogy 
amit én kaptam az kicsit más – jó látni, hogy Isten sokféleképpen tud szólni hozzánk… 
Ennek a mai üzenetnek ezt a címet adtam: „A helyes önértékelés”. 
Hadd kezdjem három kérdéssel / kérdéskörrel, amire csak magatokban válaszoljatok. 
1, Te hogyan értékeled önmagadat – mennyit érsz a saját magad szemében? 
Gondolkodjatok ezen egy percig csendben. 
2, Szerinted az az értékelés, amit adtál magadnak, helyes?  
Elfogulatlan, mentes a pillanatnyi – a jelenlegi helyzetedtől, hangulatodtól? Mentes-e attól, hogy mit 
mondanak rólad az emberek?  
3, Szeretnél egy helyes, vádaskodások és hízelgő beszédtől nem befolyásolt – egészséges önértékelést? 
Amennyiben a harmadik kérdésre IGEN a válaszod, akkor jókor vagy jó helyen!!! Ez az Igei üzenet most 
erről akar neked tanítást, eligazítást adni. 
 
Az a baj az önértékeléssel, mint ahogy még sok más dologgal is az életünkben, hogy hajlamosak vagyunk a 
túlzásokra, a végletekre. 
 
- Ha éppen nehézségek vannak az életünkben, hajlamosak vagyunk alulértékelni – sőt jóval alulértékelni 
magunkat. 
Néhány éve még nem gondoltam - láttam, hogy milyen testközelből az, amit az elmúlt egy – másfél évben 
át kellett élnem. 
Több száz ember vesztette el mellettem a munkahelyét – szinte egyik napról a másikra. Kiváló szakembe-
rek, több évtizedes tapasztalattal rendelkező kollégák torkát és szívét szorongatta és szaggatta a félelem: 
Mi lesz most velem? Kinek kellek én 50 évesen, vagy még inkább kinek kellek közvetlenül nyugdíj előtt 
pár évvel? 
Hiába dolgoztak – tanultak becsülettel évtizedeken keresztül, megingott az önbizalmuk, az önértékelé-
sük, amikor ott álltak – hogy úgy mondjam „névtelenül” a tinédzser korból éppen csak kilépő munkaerő 
közvetítők előtt. 

Hogyan mondják el, hogyan magyarázzák el, hogy ők a szakma „nagy öregjei”? 
Hogyan mondják el, hogy milyen sokat „tettek le eddig az asztalra”? 

Ismerős a kép, találkoztatok ti is ilyennel? 
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Lehetnek egyéb nehézségek is, amelyek alaposan megtépázzák – lenyomják az ember önértékelését. Ilye-
nek lehetnek pl. az olyan helyzetek, amikor valakit elhagy a társa, vagy amikor valaki úgy érzi, hogy vala-
miből kitúrták – vagy kiöregedett… Eddig jó volt a munkája, eddig kellett, de most már köszönjük szépen…
elmehet… 

Sok embernek rendül meg ilyenkor az önértékelése, vannak, akik bele is rokkannak, testileg is meg lelkileg 
is… 

Hogy lehet ezt túlélni – átvészelni? Mit gondoltok, van remény az ilyen – önértékelésükben megsérült, 
összetört embereknek? 

- Fordítsunk most egy nagyot a kormánykeréken: vannak olyan emberek, akiknek jelenleg „nagyon jól 
megy a szekér”. Fiatalok, erősek, egészségesek, szépek és okosak. A munkahelyen elismerik a teljesítmé-
nyüket, a fizetésük 7 számjegyű. Vannak olyanok, akiknek a vállalkozása jól pörög, mások ismert nevek 
lettek politikában, művészetekben, sportban – vagy éppen a gazdasági - pénzügyi világban. 

Vajon milyen az ilyen embereknek az önértékelése? 

Ha ebbe a csoportba tartozol, milyen az önértékelésed? 

Szeretném leszögezni, hogy a sikeres emberek között is vannak olyanok, akik szerények – alázatosak tud-
tak maradni, akik „nem szálltak el maguktól”. 

Előző két alkalommal beszéltem Billy Grahamről, a világhírű evangélistáról, vagy Harry Truman-ról, az USA 
33-ik elnökéről – ők ilyenek voltak. 

De sajnos nagyon sok olyan ember is van, aki a siker hatására elszáll magától.  

Sajnos tudnék általam ismert eseteket is mondani, de had mondjak inkább egy Ószövetségi példát. Emlé-
keztek Nabukonodozor királyra? 

Annyira tipikus példája annak, hogy egy ember hogy tud „elszállni”, hogy ezt fel kell olvasni: 

Dán.4:26-29: Tizenkét hónap múlva, amikor királyi palotája tetején sétált Babilonban, így szólt a király: Ez 
az a nagy Babilon, amelyet én építettem királyi székhellyé hatalmam teljében, fenségem dicsőítésére! 
Alighogy kimondta a király ezeket a szavakat, egy hang hallatszott az égből: Neked szól ez az üzenet, Ne-
bukadneccar király! Elvesztetted királyságodat! 
Száműznek az emberek közül, a mezei vadak közt tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és hét időszak múlik 
el fölötted, amíg el nem ismered, hogy az emberek királyságán a Felséges uralkodik, és annak adja, akinek 
akarja. 
És akkor nézzük meg, milyen az, amikor egy Gyülekezet önértékelésével van baj. Rájuk is igaz, hogy el-
szálltak maguktól – mert „elcsavarta a fejüket” az a jólét, ami körülvette őket. 
Érdekes megfigyelni, hogy hogyan csúszott el az önértékelésük – és hogyan furakodott be, majd lett úrrá 
az egész Gyülekezeten, a GŐG. Itt nincs olyan megjegyzés, hogy vannak néhányan, akik megőrizték magu-
kat tisztán, alázatban – itt az egész Gyülekezetet megítéli a levél. 
 
Négy ponton látjuk, hogy Laodicea városa kiemelkedő volt. 
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1, Híres volt szemgyógyító kenőcséről – emberek ezrei, vagy tízezrei gyógyulhattak meg az ott gyártott ter-
mékektől. 
2, Híres volt a fekete gyapjúszövetéről, amelyből a birodalom leggazdagabb emberei készítettek ruhákat. 
Abban az időben még nem létezett a Gucci, az Armani, meg a Hugo Boss – ha valaki nagyot akart 
„villantani”, akkor Laodiceai öltönyt meg kosztümöt vásárolt és viselt. 
3, Fejlett volt a bankrendszere – Európát az Ázsiával összekötő selyemút mentén feküdt. Abban az időben 
a nagytőkések nem Svájcba vitték a pénzüket, hanem Laodiceába. 
4, Ismert volt arról is, hogy 30 km-re voltak a hierapolis-i gyógyhatású vizek, és Laodicea megengedhette 
magának, hogy egy vízvezeték hálózatot építsen ki, hogy helyben is legyen gyógyvíz. Gazdasága révén jog-
gal gondolhatta, hogy megérdemli, hogy nála legyen a régió vagy az ország „Hévízi” gyógyfürdője. 
A gond ezzel csak az volt, hogy akkor a csővezetékek szigetelése nem volt tökéletes, ezért mire a városba 
ért a gyógyvíz, már nem volt meleg, csak langyos.  
 
Emberi szinten azt mondhatjuk, hogy a város élete, gazdagsága egy sikersztori – ami önmagában véve egy 
áldás.  
De mit kezdtek ezzel? Vajon hányan voltak olyanok, akik a kiváló adottságok, a gazdagság birtokában 
„gazdagok voltak” a jó cselekedetekben is?  
Vajon hányan voltak olyanok ebben a városban, mint Jób, aki amikor jól ment sora, amikor gazdagabb és 
tekintélyesebb volt a Kelet minden emberénél – akkor sem feledkezett meg Istenről? Tudjuk róla, hogy a 
jó dolgában is Istenfélő és bűn gyűlölő volt. 
Tudtátok, hogy mi emberek nem csak téglából és kövekből tudunk építkezni? 
Tudunk építkezni az elért eredményeinkből is – és sokszor azt szeretnénk, hogy ennek az építménynek a 
teteje az eget verje, hogy lássák az emberek, hogy büszkén mutogathassuk; „Íme az én teljesítményem, 
íme az én alkotásaim!”. 
Laodiceában is ezt látjuk: felépítették a büszkeségük várát. 
A vár homlokzatára, a tornyokon levő zászlókra meg ezt írták rá: 
„Gazdag vagyok – meggazdagodtam, nincs szükségem semmire!” 
 
Mit kezdett Isten ezzel? Mit csinál Isten ilyen helyzetben? 
Előző vasárnap hallottunk arról, hogy az elbizakodottság – a gőg kizárta Istent a Gyülekezetből. Isten soha 
nem fog beköltözni a mi büszkeség várunkba. Ilyenkor Ő az ajtón kívül marad- és kopogtat… 
Isten nem mondott le a Laodiceai Gyülekezetről sem, mert még ebben az állapotukban is szerette őket – 
és ezért küldött nekik egy helyreigazító levelet. 
Ennek a levélnek a célja az volt, hogy lerombolja a „büszkeség tornyait”. Adni akart helyette egy helyes 
önértékelést – mind a 4 területre, amelyekre a büszkeségüket építették. 
Nézzük meg őket újra egyenként. 
1, A laodiceai márkás szemgyógyító kenőcs mellett / vagy ellenében Isten ajánlja a sajátját – egy olyan ke-
nőcsöt, amely az ember lelki szemeit megnyitja – hogy lássuk meg korlátainkat, hogy lássuk meg, hogy 
semmink nincs, amit ne kaptunk volna, hogy minden tökéletes ajándék onnan felülről száll alá! – ezért 
nem érdemes gőgösnek, elbizakodottnak lenni. 
2, A fekete gyapjúszövet mellett / vagy ellenében Isten ajánlja a fehér ruhát – a szentség és a tisztaság jel-
képét, a gőg helyett a megigazulást. 
3, A földi gazdagság, a széfbe zárt pénz mellett / vagy ellenében ajánlja a tűzben megpróbált aranyat, az 
olyan örökkévaló értékeket, amelyeket a rozsda és a moly nem emészt meg, a tolvajok nem tudnak kiásni 
vagy ellopni. 
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4, Végül pedig a langyos víz kapcsán arra figyelmeztet, a látszat kereszténységet / a külsőségeket nem le-
het sokáig fenntartani. Istennek ez nem kell! 
Misty Edward írta egy dalban, amit mi is jól ismerünk: „Nem akarsz félszívű követőt”! 
 
Adódik újra a kérdés: milyen az önértékelésed? Alul-értékeled vagy túlértékeled magad?  
Mielőtt befejezném, szeretnék két dolgot tisztázni. 
- Önmagad alul-értékelése nem egyenlő az alázattal. Az alul-értékelés nem erény. Isten az embert önmaga 
képére teremtette, ezt ugyan a bűn bemocskolta, de a megváltás újra vissza kell hogy adja az önbecsülé-
sedet. Részese vagy a választott nemzetnek, királyi papságnak – nem lehetsz és nem vagy értéktelen! 
- A becsületes munka öröme és áldása, a sikerek önmagukban jók! Motiválhatnak a tanulásra, a fejlődés-
re. A nagy kérdés ilyen esetben az, hogy mit kezdesz azzal, amit elértél? 
 
Befejezésül nézzük meg, hogy az Ige hogyan tanít minket ebben a témában. 
Zsolt.34.19: Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. 
Ézs.57.15: Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az aláza-
tosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. 
Jób 12.13-16a: Istené a bölcsesség és hatalom, övé a tanács és az értelem. Ha lerombol valamit, nincs, ki 
felépítse; ha valakit bezár, nincs, ki kiengedné. Ha elzárja a vizeket, kiszárad minden; ha nekiereszti, el-
pusztul a föld. 
Tőle van az erő és a siker. 
Jakab 4.6: Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. 
Jer.9:22-23: Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne 
dicsekedjék gazdagságával a gazdag! 
Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jo-
got és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem – így szól az Úr! 
I.Kor.1.27-30:…azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcse-
ket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és 
azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy sem-
mikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. 
Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, meg-
szentelődéssé és megváltássá, hogy amint meg van írva: „Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék”. 
 
 
Elhangzott: 2018-07-22 
 
 
 
 
 
 

Kui Vilmos 
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Felfedező gyerektábor 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előző évhez hasonlóan az idén is megszerveztük a gyülekezeti gyerektáborunkat, amelynek helyszínéül 
ismét a Börzsönyben található Diósjenő települést választottuk. A hely meghittsége, családias hangulata, 
az erdő közelsége segített abban, hogy a tervezett programok mellett Isten igéjét is felfedezzük. Az idén is 
június utolsó hetében került megrendezésre a tábor, amelyre 8 és 14 éves kor közötti gyerekeket hívtunk. 
Nagy öröm volt számunkra, hogy a gyülekezeti gyerekeink elhívták barátaikat is, akik most hallottak elő-
ször Jézusról ilyen közegben, így összesen 40 fővel indult a tábor. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
A heti témánk a tízparancsolat értelmezése napjainkban. Miként tud segítséget adni, irányt mutatni ma is 
az életünkben az Ószövetség ezen alaptanítása. Naponta reggel és este jöttünk össze az ige körül és min-
den alkalmunkat dicsőítéssel kezdtük. Jó volt látni a gyerekek arcán a feloldódást és az örömöt az alkal-
mak során. Kiscsoportokban tudtuk a parancsolatokat mélyebben és személyesebben átbeszélni.  
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A szellemi táplálék mellett a testünket is tápláltuk a helyiek finom ételeivel, sok gyümölccsel, cso-

ki bárral, valamint számos mozgalmas programmal. A hétre végig esős időt mondott a meteoroló-

gia, de nagy imameghallgatás volt, hogy mégis minden programot meg tudtunk tartani. Az idő 
ugyan a fürdőzést nem tette lehetővé, de megtaláltuk a módját, hogy közös nevetéssel, játékokkal 

(reggeli torna, számháború, vízibomba, sorversenyek, éjszakai túra, stb.) a testünket is átmozgas-

suk.  
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Az egyik legmeghatározóbb program során a Nógrádi Vadasparkban tettünk látogatást egy esti 

etetésre. Traktorral bevittek bennünket az erdőbe és szemtanúi lehettünk annak, amint több száz 

erdei állat az ösztönöknek engedve előjött az etetésre az autó hangját hallva. Közvetlen közelről 

szemlélhettük, amint a vaddisznók, szarvasok, struccok, muflonok gyülekeztek körénk és a bevitt 

élelmet elfogyasztották. 
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Csütörtök este a táborunkat a tábortűzzel zártuk, ahol összegeztük a héten tanultakat és a gyere-

keknek lehetőségük volt egy személyes imasétát tenni Jézussal. A séta végén döntésre, imádságra 

hívtuk őket és egy felállított kereszt tövében elégethették a papírra írt bűneiket. Több gyerek sze-

mélyes találkozásról számolt be Krisztussal a séta során, valamint megtérések és megújulások tör-

téntek. Az egész hét során a gyerekek és a szolgálók is sok szellemi áldást nyertek. Érezhető volt a 

gyülekezet részéről a sok imádság végig a tábor alatt, amit nagyon köszönünkHálásak vagyunk 

azért a sok gyermekért és családért, akik közösségünkhöz tartoznak, mert reményteljes jövő áll 

előttünk. 
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Isten soha ki nem apadó forrása 

Történetem a „Mai Igéhez” kapcsolódik. Ha reklámnak tűnik, annál jobb, mindenkinek szeretettel aján-
lom. Sokszor kapok Istentől választ ezen az áldott füzeten keresztül. 

Sokszor imádkoztam azért, hogy Isten szóljon hozzám, mi a dolgom, amit vár tőlem. Június 21-én ezeket 
olvastam: „Elhívásod mindig kapcsolódni fog valamilyen betöltetlen szükséghez, egy olyan lehetőséghez, 
amikor jót tehetsz.” Aztán pár mondattal lejjebb a következőket olvastam: „Ha fel akarod fedezni hivatá-
sodat, kezdj el imádkozni, azért a helyzetért, ami mélyen felzaklat.” Imádkoztam és elsírtam magam. Érez-
tem, hogy ez nekem szól. Tovább olvastam: „…ha azt érzed, hogy a szegények segítésére kaptál elhí-
vást…”, „…engedd, hogy a szíved meginduljon; legyen belső meggyőződésed, és imádkozz kitartóan. 
„Uram tégy a változás eszközévé!” Imádkoztam. „Összegezve: Jézus felkészítette követőit arra, hogy úgy 
éljenek, ahogy ő élt. Ma téged is erre hív.” Megerősített engem abban, hogy ez nekem szól. Hálát adtam 
ezért és rájöttem, kiről beszél nekem az Úr, kinek kell a betöltetlen szükségletében jót tenni. 

Szeptember óta a szívemre helyezett egy családot az Úr, akik albérletben laknak nagyon szűkös anyagi kö-
rülmények között. Esküvőre készültek, még nem tudták befizetni a költségeket. Ráadásul még a fizetésük 
is csúszott valamiért. Felhívtam, mert tudtam, hogy Isten róluk beszélt. Ők még nem hívők, és csak csodál-
koznak, hogy mi folyik körülöttük. 

− Kérdeztem egyiküket, hogy mennyi pénz hiányzik? 
− 20.000.- Ft – válaszolta. 
− Miért nem kértél, tudod, hogy adok. (többször adtam kölcsön, amit mindig becsületesen megadott)  
− Azért, mert nem tudom, hogy meg tudom-e adni egyáltalán (volt a válasz). Annyit segítettél már így 

is. 

Isten a számba adta a szavakat, nem is én beszéltem szinte. 

− Na, jó, akkor nem kell visszaadnod, legyen nászajándék, de nem tőlem, hanem Istentől. Tőlem a tor-
tát kapod, ahogyan megbeszéltük. 

− Ezt nem fogadhatom el, neked is van mire költeni. - mondta 
− De én visszakapom Istentől, meglátod, nem fog hiányozni nekem. 

Így kétkedve, de elfogadta és megköszönte. (Azóta már boldog házasok, remélem hamarosan hívők lesz-
nek. Ámen) 

Aztán ránéztem a következő nap Mai Igéjére, amin még én is elcsodálkoztam. „Isten soha ki nem apadó 
forrás” a címe. Ezt már végig sírtam, mert annyira egyértelmű volt a Szent Szellem vezetése. Rögtön szól-
tam neki, hogy olvassa el ő is, mert van neki, én adtam segítségül a buzdító üzeneteket. „Bízz Istenben, 
hogy betölti szükségeidet, és nézz túl a pénztárcádon!. Kérj bölcsességet és hallgass Isten vezetésére! Az-
tán engedd el a félelmedet...”  

1-2 nap múlva kaptam a hírt, hogy 35.000.-Ft-ot kapok egy olyan forrásból, amire nem számítottam. De 
Isten tudta, én meg benne bíztam. Másfélszeresét kaptam vissza. Elmondtam neki, de érzem nem értette 
mi ez. Majd ha hívő lesz megérti. Ámen! 

 

Marótiné Németh Ibolya 
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Bizonyságom 

Ez év április 30-án történt. Este, fürdés közben egy pillanat alatt ömlött belőlem a vér. Megijedtem, de 

próbáltam kideríteni, hogy honnan vérzek. A bokámon egy visszér elpattant és spriccelve vérzett. Ez egy 

életveszélyes állapot, mert elvérezhet az ember. Általában az ember nem visz telefont magával a fürdés-

hez, de külön kegyelme volt az Úrnak, hogy akkor pont nálam volt a fürdőköntösömben, miután az állan-

dó vérzés miatt lépni sem tudtam. Nem az ügyeletet, hanem mentőt hívtunk, akik bekötöztek és bevittek 

megfigyelésre a kórházba. Nem véreztem át a kötést és rendeződött minden, de egy éjszakára ott kellett 

maradnom. Ha nem vállalom, hogy ott maradjak, akkor ezt csak saját felelősségemre tehettem volna meg. 

Ez önfejűség lett volna. Mindvégig éreztem a Szentlélek jelenlétét, és bár ez felfoghatatlan volt számomra, 

nem féltem. Bíztam az Úrban, tudtam, hogy nem hagy el. Olyan jó érzés, hogy tudhatom: NEM VAGYOK 

EGYEDÜL akkor sem, ha fizikailag nem látom a másik felet. De az Úr akkor is ott van velem. Soha nem csa-

lódtam Benne és tudom, nem is fogok. Nagy árat fizettem az életemben azért, hogy Ő az első helyen le-

gyen, de minden megérte. 

Több évtizede történt: titkárnőként dolgoztam és nem volt teljes egyetértés az osztályvezetőm és kö-

zöttem. Tiszteltük egymást, de voltak nézeteltéréseink. Egy érdeme volt, az őszintesége. Bementem hoz-

zá, hogy elmondjam a véleményemet és elkezdtem beszélni. Aki ismer, az tudja, ha én elkezdek beszélni, 

annak se vége, se hossza. Elkezdtem beszélni és egyszer csak mondanám, de nem jött ki hang a számon. 

Azóta is mondom, hogy ami az embereknek nem sikerült, hogy elhallgattassanak, az az Úrnak sikerült. Ki-

jöttem az osztályvezetőmtől és hálát adtam, mert ha beolvasok neki, akkor másnap nincs munkám. 

Egy ismerős 27 éves ateista fiatalembernek 7 hónapra született a kisfia. A gyerek első perctől élni akart, 

azzal nem volt gond, de a súlya 1 kg alatt volt. Hónapokig kórházban tartották, míg a minimális súlyt elér-

te. Az apa RH pozitív, az anyuka pedig RH negatív volt, és az anya nem kapott ellenanyagot. Ezért indult 

meg idő előtt a szülés. Amikor beszéltem ennek az embernek Istenről, a Szeretetről, és arról, hogy meg-

marad a kisfia, nem lesz baj, megnő - meghallgatott, de nem volt túl pozitív. Egyszer megkérdezte, hogy 

én hogy csinálom végig az életemet, ami nem egyszerű, mint senkinek sem! Azt válaszoltam, hogy nem 

vagyok egyedül, van egy Istenem. Erre ő azt mondta, hogy tudjuk, látszik. Na ezért kell bizonyságot tenni. 

Hálát adtam, hogy látszott. 

A mi Istenünk végtelen kegyelme, mindent elsöprő irgalma VÉGTELEN. Mindenemet elvehetnek, de a HI-

TEM nem eladó, ezt nem adom! Minél több probléma adódik az életemben, annál erősebb a hitem. Vol-

tak időszakok az életemben, amikor sorozatos gondok voltak, egy perc megállás nélkül. Béke semmi! Rá-

ment a lelki békém alaposan. Kérdeztem az Úrtól, hogy hol voltál? Az volt a válasz, hogy „én itt voltam, de 

Te mentél el, és csináltad a magad életét.” A sorban volt Jézus. Ha nem hagyom, hogy első legyen az éle-

temben, Ő nem tolakszik előre. Vessek magamra a döntéseimért. Megfizettem a hitemért, de minden 

megérte. Dicsőség az újrateremtő Úrnak! Akármi is van az életemben, érzem azt, hogy Jézus Krisztus ak-

kor is szeret. 

Farkasné Veronika 
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Vargha Gyuláné (1863-1947): 
 
 
 

A Názáreti Jézus 
 

Nem, nem lehet! Ki látott ily csodát? 
Vak volt ez mindig és most, íme, lát! 

Ki nyitja meg a vaknak szemeit? 
"A Názáreti Jézus ment el itt." 

 
E bélpoklost mi mind jól ismerénk, 

S most, íme, épen s tisztán jő felénk! 
Ki gyógyítá meg szörnyű sebeit? 

"A Názáreti Jézus ment el itt." 
 

Harmincnyolc évig volt emez beteg, 
Ágyához kötve sínylett, szenvedett, 

Ki oldozá meg kötelékeit? 
"A Názáreti Jézus ment el itt." 

 
Ez ifjú tegnap hideg volt, halott, 
Bús özvegyanyja sírt és jajgatott, 
Ki éleszté föl dermedt tetemit? 
" A Názáreti Jézus ment el itt." 

 
A nőt a posvány már-már elnyelé, 
S most tiszta szívvel néz az ég felé. 

Ki mosta le szívének bűneit? 
"A Názáreti Jézus ment el itt." 

 
A Názáreti Jézus most is él, 

Őróla most is sok csoda beszél, 
Akit meggyógyít, az jól tudja már: 

A Názáreti Jézus szertejár. 
 

Vakot, ki nem láthatja önszívét, 
Kinek az Isten képe is sötét, 

Látóvá tesz egy fényes szent sugár - 
A Názáreti Jézus szertejár. 

 
Lélek, kit fogva tartott száz bilincs, 

Rang, pompa, fény, vagy átkos földi kincs, 
Most fölfelé száll, mint szabad madár - 

A Názáreti Jézus szertejár. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ki, hogy van lélek, azt se tudta tán, 
S élt, mint az állat lomhán és bután, 
Életre kelt, s Istent dicséri ma már - 

A Názáreti Jézus szertejár. 
 

Kit, mint az árnyék, bűne üldözött, 
S nem lelt vigaszt sok gyötrő vád között, 

Bocsánatot és enyhülést talál - 
A Názáreti Jézus szertejár. 

 
A Názáreti Jézus szertejár, 

Oszlik előle bűn, nyomor, halál, 
S szól millió szív, akit megsegít: 
"A Názáreti Jézus ment el itt." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(forrás: Vargha Gyuláné: Dicsőség Istennek! FÉBÉ, Budapest, 
1927.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Közreadta: Szilágyi József 
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Szervusztok testvérek! 

Az Úr a szomjazónak inni ad az élet vízéből. Jelenések könyvében, a 22.-ik rész 17. vers második fele: 

„És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” A 21.-ik rész 6. versében pe-

dig: „hogy adok az élet vizének forrásából ingyen”. Eredetileg ebben a bizonyságban az Úr tanított 

engem az életről, az életnek egy fontos kérdéséről. Anno, ezt bizonyság formájában le is írtam, és 

most így is megosztanám. Mert körülményesnek tartottam átfogalmazni, meg nem is hosszú. De az Úr 

Igéhez való hűségének aspektusa az benne van. Íme, amivel Isten tanított engem ezen a területen. 

Kedves testvérek! 

Írnék valamiről, amit korábban Isten tanított nekem az élet egy fontos kérdéséről. Jó pár éve mikor 

autóval mentem Rákoscsabán a Pesti úton azt mondta az ÚR a szívemben, hogy „az atyák hite, imái és 

könnyei az, ami megtartja a következő nemzedéket”. Hallottam, amint Isten szól és el is fogadtam, de 

elsőre egy kicsit felfoghatatlannak, vagy inkább megfoghatatlannak tűnt. De azt rögtön értettem, 

hogy ez az életnek egy nem kis igazságáról szól, hanem egy Isten előtt fontos dologról, számomra apa-

ként, mivel három gyermekem van. A szívem felturbózott állapotba került az Igétől, és attól is hogy a 

mindenható Isten szól, tanít és figyel a hétköznapi dolgaimra is. Dicsőség neki! Ahogy telt az idő, a kí-

váncsiság és a szomjúság a szívemben egyre nagyobb lett. Ez egy óhajként fogalmazódott meg Ő felé. 

(mindig vágyom rá, hogy az Igéből is lássam, értsem amit kapok az Úrtól) „Uram mutasd meg kérlek 

ezt az Igében is kérlek! Hol van ez benne a szavadban?” (úgy gondoltam és gondolom ma is, addig 

nem releváns bizonyságot tenni valamiről, amíg az Igéből is meg nem ismerem ezt a kijelentést) Tel-

tek a napok és körülbelül másfél hónap múlva egy istentisztelet után, késő este, amikor hazaértünk, 

és épp a lefekvés előtti utolsó mozzanatoknál tartottam a konyhában, amikor belém hasított az ige. Az 

írott Ige! „A gyermek apja pedig könnyek között tüstént így kiáltott: Hiszek, Uram! Légy segítségül 

az én hitetlenségemben!” Ismertem az igét, hogy egy démonizált fiúról és az édesapjáról van szó a 

történetben. Utána csak az Ige helyét kellett kikeresnem. (Márk 9:24) De gondolom innen már vilá-

gos. Hit, ima, könnyek. Ebben az egy Igében benne van mind a három dolog, és a következő generáció 

is megváltozik! Úgyhogy ha Szellemben, és fizikailag is, úgy érzed, hogy apa vagy, akkor tudd, hogy a 

hited, imáid és a könnyeid is számítanak abban, milyen lesz a következő generáció! Az otthonodban 

és az egyházban is. Bátorítani szerettelek volna, ha bizonyos tendenciák láttán a szemedből jönnek a 

könnyek, sírsz és imádkozol, és ez egy atyai szívből fakad, akkor ez formálja a következő generációt is! 

 

 

Bozóki János  
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Seprőzanót 
A precíz technikájú „bűvész” 

A seprőzanót egy 75-200 cm magas cserje. Nevét onnan 

kapta, hogy régen vesszőiből seprűt fontak. Főleg Magyar-

ország nyugati részén őshonos. Sárga, illatos pillangós virá-

gai a vesszők teljes hosszában május-júniusban nyílnak. 

(Wikimédia) 

A seprőzanót sugárzó aranysárga színe, amely a napsütés-

ben mint egy belső, rejtett parázsból ragyog fel, valószínűleg 

egyenesen úgy hat az arra repülő poszméhekre, mint egy 

hívogató kiáltás, melyet lehetetlen meg nem hallani. Amikor 

a jelentéktelen bokrok sötétzöld háttere előtt váratlanul 

felragyog lobogó aranysárga színe, valósággal megbabonáz-

za a tekintetet. Úgy tűnik különleges vonzerő árad belőle, 

úgyhogy a termetes poszméhek, képtelenek elrepülni mel-

lette. Vakon belevetik magukat a ragyogó, tömör virágfürtbe. A pillangó formájú virágok magasra emelkedő 

„zászlója” alján a finom, vöröses csíkok nektárt ígérnek. Úgy tűnik, mintha utat mutatnának – ahogy ez általában 

lenni szokott – a rovarok számára kívánatos jutalom, a nektár lelőhelye felé. Ez azonban csak afféle bűvészmutat-

vány, mert a virágok a valóságban nem nyújtanak egye-

bet, mint púder finomságú virágport, azt azonban nagy 

bőségben. Bűvészmutatvány? Ez az ügyes kis „csalás” 

mégiscsak elengedhetetlen feltétele a beporzás sikeres-

ségének. Még a legintelligensebb mérnök sem találha-

tott volna ki jobb, műszakilag tökéletesebb megoldást. A 

nektárt ígérő jelek ugyanis arra ösztönzik az odacsábított 

poszméhet, hogy kutasson az édes csemege után, és így 

éppen megfelelően helyezkedjen el. Vagyis fejével a vi-

rág alja felé forduljon, hat lábával pedig a virág oldalsó 

„szárnyaira”, mint készségesen kínálkozó „lábtartókra” 

támaszkodjon és így törvényszerűen „robbanást” váltson 

ki. Nincs olyan önműködő lövő-berendezés, amely na-

gyobb pontossággal funkcionálna, bármilyen rafináltan is 

agyalták ki. Pokolgépről szó sincs, hiszen itt semmi kelle-

metlen nem történik. Éppen ellenkezőleg, valami nagyon 

célszerű megy végbe, amely mind a két résztvevőnek 

javára válik – a poszméhnek nem kevésbé, mint a seprő-

zanótnak. 

Nagyon gondosan és óvatosan kell megvizsgálni ezt a „pillangós virágzatot” – így nevezik különös, pillangóhoz ha-

sonló formája miatt – ha rá akarunk jönni működésének elrejtett titkára. Öt sárga színű sziromlevele közül az alsó 

kettő hajócskához hasonlóan összenőtt egymással. Ebbe a „hajócskába” van beszorítva egy nagyon hosszú, rugal-

mas bibeszál, úgy kifeszítve, mint az óra rugója. Az öt portok alig valamivel rövidebb vékony nyele, ezen a szűk he-

lyen szintén nem tud összetekeredni, ahogyan az öt tokocska sem, amelyek úgyszólván „félúton” a hajócska 

„fedélzetéhez” préselődnek. Együttes nyomásuk sem képes viszont arra, hogy a hajócska „fedélzeti deszkáit” szétfe-

szítse. 
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Azonban azonnal megváltozik a helyzet, amint hozzájön ehhez egy 

poszméh súlya. Úgy tűnik, ez bele van számítva az aprólékosan kidol-

gozott tervbe, mert kisebb rovarnál, még ha az egy méh is, nem sike-

rül a dolog! A bibeszál hossza poszméhre van méretezve, és így csak 

a poszméh súlya lehet az, amely kiváltja a „robbanást”. 

A kényelmes támaszkodásra szinte kínálkozó „szárnyak” ugyanis egy 

igen elmés mechanizmus révén összekapcsolódnak a hajócskával. 

Minden „szárny” alján van ez mélyedés, amely pontosan beleillik a 

hajócska falán levő megfelelő mélyedésbe. Amikor a poszméh testé-

nek a súlya lefelé nyomja a „szárnyakat”, a „hajócskának” kényszerű-

en követnie kell ezt az elmozdulást – tartalmának azonban nem! A 

bibeszál és portokok szilárdan ülnek a kocsányon, a hajócska 

„fedélzete” pedig - az a varrat, amely mentén a két sziromlevél ösz-

szenőtt egymással - ezekhez nyomódik és hátulról előre szétválik. 

Először a rövidebb portokok szabadulnak ki, és –nyelük nagy rugal-

masságának köszönhetően – felfelé, a poszméh hasához csapódnak, 

hogy jó alaposan beporozzák azt. Egy másodperc töredékével ké-

sőbb a hajócska is felszakad egészen a csúcsáig, és villámgyorsan 

kicsúszik a hosszú bibeszál. Ez végigtörli a poszméh hátát, amelyet 

ezzel szinte egyidejűleg a szétpukkanó öt hosszú nyelű portok is beporoz.  

Mivel a seprőzanótnál az önmegporzás sosem vezet termés képződéséhez, a 

megtermékenyülést az a virágpor okozza, amely a poszméh szőrös hátára 

egy másik seprőzanót virágánál tett korábbi látogatáskor tapadt rá, és ame-

lyet a bibeszál időben lesöpört onnét. 

Egyébként a poszméhek mindezek során egyáltalán nem járnak rosszul. 

Ugyanis hazaviszik a bundájukra tapadó virágpor legnagyobb részét, amely a 

fiasítás szempontjából értékes, fehérjében gazdag tápanyag. Mindez az ide-

gen beporzás ideális, technikai szempontból mesteri megoldása! Tegyük a 

szívünkre a kezünket: kitelne tőlünk egy ilyen „találmány”, amelyben meg-

győződéses darwinista semmi mást nem lát, csak a vak-véletlen értelmetlen 

produktumát? 

Szöveg: Prof. Wolfgang Kuhn 
Forrás: Ethos folyóirat 1992.év 2. szám 
 
 
 
 
 
 
Lányiné Kati 
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Mézes László Hálaadások - imakérések augusztusban 

32.oldal Tekintetünk 

5 
Mézes hp.: Hálát adunk az Úrnak házasságunk boldog 

46 évéért, megköszönünk minden áldást 

Istenünk segítségét kérjük ahhoz, hogy földi vándor utunk 

végéig tudjuk tapasztalatainkat tovább adni 

6 
Megköszönjük Istennek a Bognár házaspár kéthóna-

pos önzetlen szolgálatát gyülekezeteinkben 

Az Úr őrizze meg Judyt és Jenőt hazafelé vezető útjukon, 

folytassák Isten Országának építését Ausztráliában 

7 
Dr. Nagy Dániel: Áldom Istent az ifi-táborban és a Dics

-Suliban kapott áldásokért 

Az Úr áldása legyen gyülekezetünk szolgálatain: dicsőítés, 

ifi- és gyermekszolgálat, igehirdetés, lelki-gondozás, stb. 

8 
Lukács hp.: Hálát adunk Istennek eddigi nyári szabad-

ságunkért 

Kérjük az Úrtól. hogy segítségével tudjunk igazán pihenni, 

nyaralni, és erőt gyűjteni további feladataink elvégzésére 

9 
Szilágyi József: Magasztalom Istent, hogy Övé a hata-

lom és a dicsőség örökké (Mt. 6:13) 

Imádkozom a királyokért és mindazokért, akik hatalmat 

kaptak, hogy nyugodt és békés életet élhessünk, teljes is-

tenfélelemmel és tisztességgel (1. Tim. 2:2) 

10 
Kerekes hp.: Köszönjük Istennek, hogy sikerült vevőt 

találni a Dunakeszi házunkra, sőt egy új lakhelyet is, 

már megvannak a szerződések 

Sikerüljön lebonyolítani az új lakás átalakítását, a költözést 

és 23 év felgyűlt holmijainak elrendezését 

11 
Lukács Andrea: Köszönöm az Úrnak a munkahelye-

met, az elért eredményeket és az itt kapott áldásokat 

Kérem, hogy a fizetésem körüli és egyéb zavaros méltány-

talanságok álljanak helyre, és jó döntések szülessenek 

12 
Gulyás-Pádár család: Magasztaljuk Istent, hogy meg-

adta a 2 hét szabadságunk lehetőségét 

Kérünk erőt és egészséget a mindennapokhoz 

13 
Mézes Ibolya: Hálát adok az Úrnak, hogy jól érzem 

magam a Klinikán, és hogy kedvessé tett engem a 

kollégáim szemében 

Adjon az Úr nekem bölcsességet minden nap, hogy az aktu-

ális orvosi munkámat el tudjam végezni 

14 
Molnár Milán: Köszönöm Istennek, hogy már többször 

megtapasztalhattam az Ő segítségét 

Az illetékesek hozzanak számomra kedvező döntést a be-

adott szociális bérlakás ill. segély kérvényem ügyében 

15 
Zabó család: Áldjuk Istent, mert kegyelme nyugszik az 

életünkön, szeretetet, türelmet és hosszútűrést kap-

tunk Tőle 

Károly Édesanyjának gége-tumora van, kezelésre kell jár-

nia. Gyógyítsa meg őt az Úr, állítsa helyre az egészségét 

16 
Lukács hp.: Hálát adunk Istennek Gyuszi fiúnk életéért 

és az Úrtól kapott ajándékáért 

Kérjük, hogy élete legfontosabb kérdésében jó döntést 

hozzon. Áldja, erősítse és világosítsa meg az Úr az akaratvi-

lágát 

17 
Szilágyi hp.: Hálát adunk gyermekeinkért, vejeinkért 

és unokáinkért 

Az Úr áldását kérjük rájuk és a decemberre várt két újabb 

unokánkra  

18 
Nemesné Anikó: Hálát adok azért a sok jóért, amivel 

már megáldott engem az Úr 

Uram, gyógyítsd meg a térdemet, és teljesen állítsd helyre 

testem egészségét 

19 
Galba Marika: Hálát adok Istennek a mindennapi erő-

mért, mindkét unokámért, Dorcikám 6 évéért  

Az Úr őrizze meg Laci fiamat hosszú utazásában, a vele 

utazók is ismerjék meg az Ő jóságát. Csilláék lakáshelyzetét 

leteszem Isten kezébe 

20 
Tar Magdolna: Köszönöm Isten gondviselését életem 

minden területén 

Kérlek, Uram, add meg, hogy a kisfiam, aki autizmussal él, 

elkezdjen beszélni   

2018 augusztus 



 

 

 
 

 

Mézes László 

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

 
 
 
20. Somodi Julika 
21. Ifrym Ilona 
22. Ifrym Reményke 
23. Győrffy Vali 
24. Nagy Gerzsonné 
25. Csékey Adrienn 
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Hálaadások - imakérések augusztusban 

21 
Mézes hp.: Köszönjük az Úrnak, hogy szabadságunk né-

hány napját Norvégiában tölthetjük 

Isten őrizzen meg utazásaink során, és ajándékozzon meg 

minket sok élménnyel, átéléssel 

22 
Lukács hp.: Hálával köszönjük Istennek mind a négy 

gyermekünket 

Kérjük számukra az Úrtól jövő hitet, szeretetet és szabad-

ságot, életük minden területén  

23 
Zúgó Szél Alapítvány: Köszönjük, hogy túl vagyunk a 

felújítási munkákon, és mindent ki tudtunk fizetni 

Kérjük, hogy az Úr rendelje ki az új honlapunk fejlesztőjét 

és karbantartóját 

24 
Dr. Nagy Dániel: Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy a „TŰZ 

KONFERENCIÁNAK” Budapest adhat otthont 

A 3 napos konferencia legyen áldás Budapestnek és az 

egész országnak 

25 
Kerekes Ernő: Köszönöm Istennek, hogy évtizedek óta 

működik a Búzamag Bibliaiskola, és hogy más gyüleke-

zetekből is érdeklődnek 

Az Úr kegyelme legyen a jegyzetek és tesztek korszerűsí-

tésén, kiegészítési munkáin, készüljenek el időben és jó 

minőségben 

26 
Marótiné N. Ibolya: Hálát adok az Úrnak, hogy az Ő se-

gítségével békességben ünnepelhetjük a 25-ik házassági 

évfordulónkat 

Kérem az Urat, hogy segítsen a Földi házaspárnak meg-

kapni az önkormányzati lakást, mire újszülött gyermekük 

megérkezik 

27 
Herfort Róbert: Uram, hálát adok Neked, hogy részt ve-

hetek a Búzamag Bibliaiskola és a "Kicserélt élet" konfe-

rencia áldásos alkalmain 

Istentől kérek olyan keresztény testvéreket, akik által 

még jobban megismerhetem Krisztus szeretetét 

28 
Mézes hp.: Köszönjük az Úrnak, hogy gyülekezetünkben 

komoly érdeklődés van a lelki-gondozói szolgálat iránt 

Isten adjon nekünk bölcsességet és időt a jegyzetek elké-

szítéséhez 

29 
Lukács hp.: Hálát adunk Istennek 30 éve tartó házassá-

gunkért 

Kérünk a további évekre új áldást és kenetet, teljesüljön 

Atyánk jó akarata, Ő használjon minket, ne csak mi Őt 

30 
Szilágyi hp.: Köszönjük az Úrnak, hogy júliusban és au-

gusztusban együtt lehetünk Ágiékkal, unokáinkkal 

Az Úr áldását kérjük rájuk, missziós terveik kibontakozá-

sára, Urunk dicsőségére 

31 
Hálát adunk a nyári szabadságok pihenéséért, az átélt 

élményekért és a testi-lelki felfrissülésért, megújulásért 

Újra indul az iskolaszezon, kérjük Isten áldását gyermeke-

ikre, ifjainkra, hogy örömmel folytassák tanulmányaikat 
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„A házasság egy kozmikus vicc, annyira különbözünk egymástól” – írja az előadásairól készült videók révén 

hazánkban is nagy népszerűségnek örvendő szerző. Magyarul elsőként megjelenő könyvében kertelés nél-

kül, ugyanakkor szórakoztató módon beszél arról, hogy a sikeres házasság a különbözőségeink ellenére 

bárki számára elérhető, aki kész tenni érte. 

A szerző tanítása videó formában a YouTube-on is elérhető. 

 

Könyvajánló Izsáki Béla 
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Szeretettel köszöntjük augusztusi 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 

Augusztusi szülinaposaink Lányi János 

Balázs Ákos Nagy József Sári Gabriella 

Filipszki Pálné - Erzsébet Nagy Sándor Schäffer István 

Halász Tiborné - Ilona Orsósné Varga Mária Szoták Jánosné 

Izsáki Barbara Pap Boglárka Váradi Erzsébet - Zsóka 

Kui Vilmosné - Éva Papné Halász Julianna Varga Zoltán 

35.oldal Tekintetünk 2018 augusztus 



 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Augusztus 24-26. Tűz konferencia Papp László Sportaréna—Budapest 

Munkatársak: 

Dr. Nagy Dániel, Dr. Hegedűs Mónika, Mézes László, Kerekes Ernő, Kui Vilmos 

Pozsgai József, Marótiné Németh Ibolya, Farkasné Veronika, Pozsgainé Ildikó 

Szilágyi József, Bozóki János, Izsáki Béla, 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 

Honlapunk: https://www.szabkerzuglo.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/

