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”Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön a segítségem? 

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



 

 

 
 

 
 

Köszöntő 

Az adventi várakozás idején egyszerre tekintünk előre és vissza. Óriási hála van a szívünk-

ben Isten irántunk tanúsított szeretete miatt. Kegyelme határtalan és egyben felfoghatatlan 

számunkra. Egyszülött Fiát küldte, hogy mi éljünk Őáltala, ne kelljen bűneink miatt meghal-

nunk, hanem megvallva azokat tisztán mehessünk az Atyához. Jézus Krisztus kifizette az 

árat, nincs kárhoztatásunk. 

Mi keresztények jól tudjuk ezt, de ez nem elég! Meg kell osztanunk az örömhírt mindenki-

vel! Sok a reményvesztett, elkeseredett, megfáradt ember. Oszd meg velük az evangéliu-

mot! Tudják meg ők is, hogy érdemes élni, sőt csak így érdemes élni! Lássák ezt rajtad és 

ahogy ezt egyszer egy előadáson hallottam: „Legyél te az ő első Bibliájuk!”.  

 

Ahogy mész az utcán, ahogy beszélsz a boltban az eladóval, ahogy viselkedsz a munkahe-

lyeden, az iskolában, tükrözd a Krisztust! 

„Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.” Róma 8:19 

Így készüljünk testben és lélekben az Úr Jézus születésének ünneplésére! 

 

Szeretettel: Dr. Nagyné Dr. Hegedűs Mónika 
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„Mindig örüljetek az Úrban!” 

(Filippi 4:4) 

Egy gyermek születése mindig fantasztikus csoda! Amikor a Megváltó érkezett meg erre a Földre az 

igazi csoda volt, bár nem túl sokan ismerték fel akkor a csodát… 

Amikor Jézus Krisztus születésnapjának megünneplésére készülünk, mennyire van központi helyen 

az életünkben az öröm? Mennyi időnk van örülni? Érdekes kérdések ezek az egyre sötétebb reggeleken és 

a szürke délutánokon. Ahogy napról-napra közelebb kerülünk karácsonyhoz egyre több feladat tornyosul 

felettünk, ami elveheti az örömünket. Pedig Pál apostol egyértelmű utasítást ad a Filippibeli gyülekezet-

nek: „Mindig örüljetek az Úrban!”. A „mindig” nehezen félreérthető és félremagyarázható fogalom, de 

ennek ellenére szeretnénk sokszor megmagyarázni, hogy miért nincs bennünk öröm…  

Bár a mesterséges fények kavalkádja bőven körülvesz minket az adventi időszakban, de valódi örö-

münk akkor lesz, ha a FÉNY belőlünk fakad! Az ÉLET FÉNYE maga Krisztus, aki gyönyörködik abban, amikor 

örülünk és szeretné, hogy minden tettünkön, szavunkon és mosolyunkon keresztül Őt lássák az emberek. 

így tudunk mi fényt vinni a szürke hétköznapokba! 

Ahogy a nevetés másokat is nevetésre ösztönöz, úgy az öröm is örömöt terem. Az öröm nem léte-

zik önmagában, hanem társul hozzá szeretet és békesség! A ma emberének minderre nagyon nagy szük-

sége van! Kapják meg tőlünk az örömöt, a szeretetet és a békességet! 

Legyen nagyon áldott, örömteli adventünk és karácsonyunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel: Dr. Nagy Dániel 

Dr. Nagy Dániel 
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Tükrök és csillagok 

Fil.2:13-16a: Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének 
megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok le-
gyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csilla-
gok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. 
Szeretitek-e a tükröket? A kérdés most nem csak nőknek, hanem férfiaknak is szól… 
- Ha belenéztél ma reggel, a saját tükrödbe, mit láttál? Mit gondoltál magadról? Meg voltál elégedve az-
zal, akit és amit láttál? 
- Nézzünk egy másik tükröt; azt, amelyiket a környezeted tart eléd. 
Az elmúlt hetekben, hónapokban milyen visszajelzéseket kaptál másoktól? Azok alapján milyen vagy te? 
Az-e a valóság, amit a környezeted lát rólad, gondol rólad? - közben pedig lehet, hogy alig ismer? 
- Éltél-e át olyat, hogy téged, vagy a környezetedből valakit a külseje, a származása, az értelmi képessége, 
a családi háttere vagy egyéb miatt leszóltak, lenéztek? 
Csúfoltak-e valaha az iskolában, munkahelyen, utcán, családban, társaságban? Érezted-e magad összetör-
ve – megalázva azért, mert egy olyan tükröt tartottak eléd, amiből egy szegény, egy vesztes ember nézett 
rád vissza? 
Az elmúlt, hosszú hétvégén a kisebbik fiammal mentünk egy nap kirándulni, és egy csapat iskolás gyerek-
kel találkoztunk. Talán 10-12 évesek lehettek. Megdöbbentett, hogy az egyik gyerek mennyire keményen 
beszólt a másiknak. Valami ilyesmit mondott neki: „Szerencsétlen nyomorékokkal én nem tárgyalok”. Néz-
tem a leszólt gyereket, igencsak helyes, fürge kis fickó volt. Mi lehetett a másiknak a baja vele? Vajon, ha 
valaki ilyen kisgyerek korában ezt kapja, és többször is kapja, milyen ember válik belőle? 
Október első hétvégéjén, a GLS konferencián Dabóczi Kálmán volt az egyik előadó, a BKK vezérigazgatója, 
egy 7 gyermekes családapa. Egy dolgot emelnék csak ki abból, amiket mondott: megbeszélte, megértette 
a családjával, hogy ő nem az, akinek a média mutatja be őt. Nagyon nem az! 
Hát akkor milyenek is vagyunk mi? Ki mutat rólunk egy őszinte, igaz képet? Hol van az a tükör, amelyik 
nem torzít? 
Jakab 1.23-25: Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a 
tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. 
De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny 
hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete. 
Ismered ezt a tükröt? Szoktad ebben is naponta nézegetni magad? 
Szeretnék a továbbiakban erről a tükörről beszélni, úgy, hogy 4 tulajdonságát emelném ki. 
1, Őszinte. 
Az Ige – a tökéletes tükör nem torzít, és nem is szépít: a bűnt bűnnek nevezi, azt elítéli. Azt is elmondja, 
hogy a bűnnek a zsoldja a halál. Sokan ezért nem szeretik, mert nem akarnak szembesülni azzal, hogy az 
ember Isten nélkül egy elveszett, halálra méltó bűnös. 
2, Jövőbe látó. 
Az Ige tükrének megvan az a tulajdonsága is, hogy nem csak a jelenlegi állapotunkat mutatja meg, hanem 
azt is, amivé lehetünk Krisztus által. 
Ez a kép pedig gyönyörű – nézzük meg a felolvasott Ige szavait – mert ezek reális célok. 
- Zúgolódás és panaszkodás mentesek lehetünk. 
Lehet most azt mondod, gondolod, hogy mutasson ma valaki egy embert ebben az országban, aki nem 
panaszkodik. Persze mindig van mire vagy kire, de gondoljuk csak végig milyen vonzó személyek lehet-
nénk, ha a hálaadás lenne az életformánk. Mert nem csak panaszra van okunk, hanem hálára is. 
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- Feddhetetlenek és romlatlanok lehetünk. 
Amikor a „feddhetetlen” szót halljuk, ne valami jogi kategóriára gondoljunk. Isten törvényei szempontjából egyi-
künk sem feddhetetlen előéletű, mert valamennyien bűnben születtünk. De ha naponta belenézünk a szabadság 
tökéletes törvényébe, ilyenekké lehetünk. 
Huszonöt éven keresztül dolgoztam együtt egy hívő kollégával, akiben láttam, hogy hogyan formálta Isten az életét, 
a jellemét. 
Több évig megáldotta az Úr egy jó főnökkel. De egyszer csak a jó főnököt félreállították, és jött helyette egy – fogal-
mazzunk úgy, hogy nagyon nem jó. 
A régi főnök kérte a hívő kollégámat, hogy ne segítse az új főnöke munkáját, mert azzal csak megerősíti annak pozí-
cióját. Amikor látta, hogy a kollégám továbbra is csak becsületesen próbál dolgozni, azt mondta neki, hogy be fogja 
íratni egy „görényképzőbe”. Tudjátok ez olyan, hogy ott megtanítják az embert bűzt terjeszteni maga körül, megta-
nítják, hogy hogyan kell elviselhetetlenné válni a másik számára. 
De a hívő kolléga nem volt hajlandó a görényképzőbe járni – azt mondta, hogy ez neki nem megy. Neki nem az szá-
mít, hogy a főnök jó – vagy rossz. Nyilván az ember szívesebben dolgozik együtt egy jó főnökkel, ez tagadhatatlan. 
De végső soron ő úgy dolgozik, mint aki Istennek dolgozik, ezért a görényképző szóba sem jöhet. 
- Isten hibátlan gyermekei 
Még nem vagyunk azok, de az Ige tükre által folyamatosan efelé haladhatunk! 
3, Segítő 
A fentebb felsorolt tulajdonságok mind olyanok, amelyekre azt gondolhatjuk, hogy lehetetlen, hogy ember ilyenné 
váljon. De Szentlélek az apostol szavain keresztül nem kér olyat, amit ne lehetne elérni. Nézzük meg a felolvasott 
Ige első szavait:  
Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. 
Az tény, hogy Isten nélkül nem lehet panaszmentes, feddhetetlen életet élni. De vele el lehet jutni idáig, mert Ő 
munkálja bennünk mind a szándékot, mind a cselekvést. És szerintetek végez-e Isten félmunkát? 
Egészen biztosan nem, mert amit Ő elkezd, azt be is fogja fejezni. 
A feleséged, a férjed a gyermekeid, a Pásztorod – bár kedves és jószándékú - nem fog tudni csinálni belőled egy 
feddhetetlen embert, de a Szent Szellem igen! 
A világban sok jószándékú ember dolgozik azon, hogy magát az embert, az ember életminőségét jobbá tegye. Tisz-
teletre méltók azok az erőfeszítések, amelyeket az egészségügyben dolgozók elértek; tisztelet azoknak is, akik a 
sport, a művészetek, a tudományok különböző területei által minőségi javulást hoztak és hoznak az ember életébe. 
De hiszem és vallom, hogy a legnagyobb és legmélyebb változást a Szent Szellem tudja elvégezni az emberben. 
Olyat, amit senki és semmi más nem. Olyanná tud formálni, amiről ma még talán csak álmodni mersz. 
4, Örökkévaló világosággá tesz. 
Nos talán ez a legmegdöbbentőbb. Ilyet egyetlen földi tükör sem tud, egyedül csak az Örökkévaló Ige. 
Figyeljük csak meg pontosan hogyan fogalmaz itt az apostol: 
„Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban” 
El tudod képzelni, hogy ez te vagy? Egy világító, ragyogó csillag? 
Ezen a „csillag” dolgon sokat gondolkodtam. Először is eszembe jutott, hogy nem ez az egyetlen „csillagos” Ige a 
Bibliában. 
Dán.12:3 Az értelmesek fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, 
mindörökké. 
Máté 13:43 Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja! 
Tudatában vagyunk annak, hogy milyen mélyreható változást hozhat az Ige az életünkben? Hogy az Örökkévalóság-
ban ragyogni fogunk, mint a csillagok, fényleni fogunk, mint a nap a mi Atyánk országában??? 
Tudatában vagyunk annak, hogy az Isten eljövendő országában mi leszünk Isten csillagai??? 
Egy évvel ezelőtt a családunknak egy igen kemény próbán kellett keresztül mennie. Tudtam én persze addig is, hogy 
a feleségemnek milyen szerető szíve van. De a nehéz időszak alatt nagyon világosan látszott, hogy a gyermekeim 
milyen mélyen, milyen odaadóan szeretik az édesanyjukat. És természetesen viszont.  
Akkor értettem meg, hogy amikor azt mondja az édesanya a gyermekeinek, hogy drága csillagom, kis csillagom, 
vagy a már felnőtt gyerekeknek, hogy CSILLAGOM, emögött milyen mély, odaadó, tiszta és önzetlen szeretet van. 
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Érezted már, hallottad már, hogy Isten mondta neked azt, hogy „kis csillagom”? Vagy esetleg azt, hogy 
„drága csillagom”?... 

- Ha esetleg elbuktál: az a tükör, amit ő eléd tart nem olyan, mint amit a környezeted mutat feléd. Nem 
azt mondja neked, hogy egy vesztes vagy, hanem azt, hogy próbáld meg újra „kis csillagom”! 

Ismerjük az éneket, ugye? 

Isten így szól mindenkihez, ki fényt hord szívében és szeretetet: 

Nem kell többé rettegnetek, ha a hegyektől nem látjátok az eget.  

Mert van, aki lecsendesíti a tenger vizét, Van egy név, mely győzelemre vezeti népét. 

Mindig győztes leszel, ha karja felemel, Szelleme vezérel. 

Győztes leszel, ha életeden át Istenedre nézel, Mindig győztes leszel 

- Ha esetleg a környezeted megvet, elutasít; tudnod kell, hogy Isten mindig hív, mindig vár, mindig befo-
gad és azt mondja neked: „drága csillagom”!  

Ott a messze földön árván hontalan, 

Haldd meg a kiáltást fiam, fiam, 

Vár atyád szerelme vár rád vígasza, 

Jöjj a messze tájról ó jöjj haza 

Szeretném azzal befejezni, hogy nézz körül – nézd meg a teremben ülőket. És tekints mostantól úgy rájuk, 
hogy ők az élet Igéje által Isten drága csillagai. 

Ennek megfelelően szeresd és becsüld a testvéreid, mert ők Isten csillagai már itt a Földön és az Örökké-
valóságban. 

Ámen! 

Elhangzott: 2018.10.28 – án 
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Miért vagy itt? 

 Ha vasárnap reggel, az Istentisztelet előtt valaki megkérdezné tőlünk: „Miért vagy itt?”, mit felelnénk? Az a 
válasz, hogy „azért, mert vasárnap van és így szoktuk…” igen erőltetett. Ha őszintén bevalljuk, hogy éhesek és szom-
jasak vagyunk lelkileg-szellemileg, az már jó első lépésnek, de a legjobb válasz a fenti kérdésre: „Hoztam magamat 
és az ajándékaimat, a hálámat, a dicsőítésemet, az örömömet vagy a fájdalmaimat, hogy odategyem Krisztus elé!” 

 Az Élő Isten házában vagyunk, az Ő jelenlétében! Légy őszinte hozzá és előtte! Isten Igéje megítél, azért, hogy 
gyógyítson, bátorít, ha fáradt vagy, körül ölel, ha egyedül vagy, vigasztal, ha  fájdalmad van, mert a Biblia nem csak 
betűk halmaza, hanem maga az ÉLET beszéde! 

 A Filippibeliekhez írt levél 3. részében beszél arról Pál, hogy „…Isten Lelke szerint szolgálunk Istennek, és 
Krisztus Jézusban dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk.” (Filippi 3:3) Pál nagyon szereti használni a „Krisztosz” 
szót, ami Felkentet jelent.  Hogyan lehet Isten Lelke szerint szolgálni? Mi jellemző Isten Szellemére, Aki mindenki 
számára elérhető? Úgy lehet Isten Lelke szerint szolgálni, hogy minden szolgálatunkat békesség, erő, vigasztalás, 
bátorítás, türelem, tisztaság tölti be. Isten Szellemével szolgálunk Istennek, miközben emberek kapnak áldást raj-
tunk keresztül. Isten Szelleme áthatja az életedet? Kapnak áldást rajtad keresztül az emberek? Mert, ha belőled bé-
kesség és erő árad, akkor az emberek vágyódnak majd a közeledben lenni! Mit jelent dicsekedni Krisztus Jézusban? 
Azt jelenti, hogy a Vele való életem teljes, elégedett és kiegyensúlyozott. Amikor panaszkodni lenne kedvünk, hogy 
mennyi feladatunk van a munkahelyünkön és milyen fáradtak vagyunk, akkor ne keseregjünk, hanem adjunk hálát a 
munkahelyünkért! Nem én vagyok ügyes, kitartó, erős, hanem Krisztus adja az erőt, a hitet, a kitartást. „Mindenre 
van erőm a Krisztusban, Aki megerősít engem (Filippi 4:13). 

 „Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, 
mert engem is megragadott a Krisztus Jézus.” (Filippi 3:12) Meggyőződésem, hogy Pált azon a reggelen is megra-
gadta Jézus Krisztus, amikor a börtönben a Filippibeli gyülekezetnek írt levelet. Téged mikor ragadott meg legutóbb 
Krisztus? Mikor érezted igazán közel magadhoz Őt? Mi a legfrisseb Krisztus élményed? A konzerv kereszténység 
nem vonzó („emlékszem, amikor megtértem 1985-ben…”). A kollégáimat, betegeimet és a szüleiket nem igazán 
érdekli, hogy mikor tértem meg, mikor döntöttem el, hogy Istennel akarok élni egész életemben, de az érdekli őket, 
hogy milyen módon reagálok egy nehéz helyzetben, belebocsátkozom-e egy veszekedésbe vagy egy sikamlós be-
szélgetésbe… Mert ezek az élethelyzetek és döntések tanúskodnak arról, hogy Istennel élek. 

 Mikor ragadtad meg Te legutóbb Krisztust? Ő nem húzódott el a vérfolyásos asszonytól sem és a leprásoktól 
sem. Tőlünk sem húzódik el, csak kérni kell, hívni kell Őt! 
 Pál beszél arról, hogy még nem ért célba, de oda igyekszik és ezért mindent megtesz. Ahhoz, hogy elérjük a 
célt, tudnunk kell mi a cél! Mi a célunk? Bemutatni Krisztust! I. Thessz. 5:15 így fogalmazza meg: „…törekedjetek 
mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt.” Ez a Krisztusi „életpálya modell”. 
 Mit tartasz értéknek az életedben? Az élet érték? Sajnos egyre kevésbé… Van olyan ország, ahol az aktív eu-
tanáziához nem szükséges gyógyíthatatlan betegség, hanem elég az életuntság is… 
Nagyon nagy érték a család, minden kihívásával és örömével együtt! Fontos érték a barátság! Sok igaz barát nin-
csen, de 1-2 barátra szükségünk van! Óriási érték a hálaadás, ha tudunk mindenért hálát adni! 
 „…amire eljutottunk, aszerint járjunk.” (Filippi 3:16b) Ha mindezt, amiről eddig olvastunk magunkévá tudjuk 
tenni, akkor már eljutottunk valahova. Aszerint kell járnunk, élnünk, amit már megértettünk! Ismerd fel az elhívásod 
és kezdd el betölteni! Más-más feladatunk, elhívásunk van, de nagyon fontos, hogy betöltsük a helyünket hűsége-
sen és akarjunk mindig Vele járni az úton! Ámen 
 
Elhangzott: 2018-11-04-én 

Dr. Nagy Dániel 
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Mindig Karácsony 
„Annak okáért míg időnk van cselekedjünk jót mindenekkel” 

(Gal.6:10) 
Az eset már 5 évvel ezelőtt december közepén történt, amit a feleségemmel azóta is többször felemlege-
tünk. Szikrázó téli napon Obervellachban, Ausztriában már az utolsó csoportot fogadtuk, és a velük való 
törődés mellett egyre inkább már a hazafelé induláson, illetve a közelgő karácsonyon ötleteltünk. A he-
gyek havas csúcsa, a fenyők természetes havas díszei sem feledtették, ünnepre megyünk, és az otthoni fa 
alatt is apróságok, megnőtt csemeték keresik a Nekik szánt ajándékot. A karintiai tempó sokkal nyugod-
tabb, mint a sietős, tolongós fővárosi ajándékvadászat. Ennek tudatában, a közelben levő kisváros nyu-
godt tempójában lehetőség van beszerezni, amire még szükségünk van, hogy otthon a felfokozott hazai 
ritmusváltás ne az üzletekben érjen. Valahogy aznap én is békésen mentem a párom mellett, egy kifogást 
sem keresve, hogy hagyjuk már abba a shoppingolást. 
A széles úton balra az üzletajtók sora, jobbra a merőlegesen a járdára parkoló autók, majd mögöttük a for-
galom haladt. Pont egy csilivili ruhaüzlet előtt sétáltunk el, amikor kinyílt az automata ajtó, és egy 2 éves 
forma kislány kiszaladt egyedül az üzletből bátran, céltudatosan az úttest irányába. Megdöbbenésünkre 
senki nem jött utána. A párom ocsúdott fel először, mert a gyerek nem állt meg, egyenest a parkoló autók 
és az úttest felé vette az irányt csöpp kis lábaival. Sehol egy ember a közelben, viszont az úton vészesen 
közeledett egy Sprinter kisteherautó. Ami csomag volt a kezemben lecsaptam és csak azt tudtam belsőm-
ben kiáltani: „Istenem segíts, hogy elérjem a kicsi lányt!” Talán Usain Bolt részidejéhez közelíthettem, de 
mivel a futás soha nem volt az erősségem, nem az én tehetségemen múlt. A Sprinter jobb első kerekétől 
pár centiméterre tudtam elkapni a karját és felemelni. Jellemző a kicsi magasságára és a tükör holt terére, 
hogy a pilóta észre sem vette, ment tovább. A baba talán akkor értett meg valamit, mert elkerekedett a 
kis szeme, és rettenetes sírásba kezdett. 
Köszönöm Uram, hogy megmentetted ezt a gyermeket! Öröm volt a szívűnkben, de a gyerekért még min-
dig nem jött senki. Nem volt nehéz kitalálni, anyukája hol lehet. Ezt mire emberileg végig gondoltam, a 
ruhabutik logója már izzott a szemem előtt. 
Bizony mikor megláttam az édesanyát, aki a legnagyobb nyugalommal ruhát próbált és válogatott - igaz 
még egy gyerekkel - az én fejem is elszíneződött. Nem Kánaáni nyelven, de német egyszerűséggel elmond-
tam mi történt, mit tettem, majd letettem a gyereket, sarkon fordultam és otthagytam. Marika kérdezte, 
hogy mondott valamit? Azt nem vártam meg! -feleltem. 
Kaptam egy kis csendet, meg egy-két szót a páromtól, és tudtam elhibáztam. 
De hova lett az örömöm? Istentől kaptam segítséget, emberileg befejeztem. Egy pillanatra jól is esett? Ku-
darcos lettem. A karácsonyi előzetes öröm eltűnt, mint a kislány az ajtóban. 
Csend volt belül is, a hála öröme megfagyott, mint a hegyekben a fákon a hó. Vagy pár üzlet előtt elmen-
tünk magamban elég csendesen, amikor mögöttünk hallózás, és futás zaját hallottuk. Megfordultam, az 
édesanya jött a két gyerekével futva utánunk. Addigra már tájékoztatták a bolti dolgozók, hogy honnan 
hozták be a kislányt. Egymás szemébe néztünk és nem tudott mást mondani csak azt, hogy köszönöm. Mi 
meg álltunk és az mondtuk, hogy boldog, áldott karácsonyt! 
Ahogy elbúcsúztunk, nem beszélve a már nem síró, most már békés babával a kezében, én azt éreztem, a 
belső öröm átmelegít és visszatér. 
Nekünk a párommal a karácsony ezért kezdődik korábban, most már évek óta. 
Istennek terve volt azzal a kislánnyal. Sokszor eszembe jut, amikor karácsony közeleg! 
De főleg azt szeretném, hogy készen legyek a feladatra, ha Isten hív, vegyek észre hely-
zeteket, ahonnan ki kell jönni, mert segítségre várnak. 
„Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad, a te jobbodon gyönyörű-
ségek vannak örökké” (Zsolt.16:11)       Tóth Lázár 
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A legnagyobb becsületrend 

„…és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az ATYA” 
(János 12:26) 

 

A legnagyobb „Becsületrend” 

 

A legnagyobb „becsületrend”, mit 

kaphat ember a Királytól! 

Teremtő Szent Istenétől, 

Kegyelmes Megváltójától. 

 

Nem érdeme szerint kapja. 

Krisztus Jézus égi-Atyja, 

Szent Fiát elküldte értünk 

-Átok alatt, bűnben éltünk. - 

 

A Szent Isten – kegyelemből – 

elfogadta Krisztus vérét! 

Kárhozattól már nem félünk. 

Áldozata árán élünk! 

 

Aki szeretettel szolgál, „megbecsüli azt az ATYA.” 

Öröklét a „Becsületrend” – ott vár minket Isten Fia! - 

Amen 

 

Szeretettel: 

Pusztainé Zsófia 2018.szept-nov. 



 

 

 
 

 

Megosztottság, Törésvonalak. 

Fil.3:1-11; 15-21 

Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban! Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont 
megerősít. 
Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosztevőktől, óvakodjatok a megmetéltektől! 
Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten Lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a test-
ben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha másvalaki úgy gondolja, hogy testben bizakod-
hat, én még inkább: nyolcadik napon metéltek körül, Izráel népéből, Benjámin törzséből származom, héber a hébe-
rek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igaz-
ság szempontjából feddhetetlen voltam. 
Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jé-
zus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, 
hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisz-
tusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a 
szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való 
feltámadásra. 
Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kinyilatkoztatja majd 
Isten nektek; de amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik 
úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen: akikről sokszor mondtam nektek, 
most pedig sírva is mondom, hogy ők Krisztus keresztjének ellenségei; kárhozatra jutnak, a hasuk az istenük, és 
azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek.  
Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsősé-
ges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. 
Amikor a készülődéskor elolvastam a Filippi levél 3-ik részét, és különösen annak az elejét, arra gondoltam, hogy ez 
egy igazi, páli levél – fordulatos, határozott, erőteljes, radikális – olyan, mint amilyen maga az apostol volt. 

Figyeljük csak meg: 

- Pál egy nagyon kedves felhívással kezdi ezt a részt: „örüljetek az Úrban”. Az örömre való felhívás négyszer is benne 
van a Filippibeliekhez írt levélben, de Pál más leveleiben is hív az örömre – összesen még négy ilyen felhívást talál-
tam a többi leveleiben. Micsoda egy kedves ember, ugye? 

- Aztán jön egy hirtelen fordulat, egy határozott beszólással – „óvakodjatok a kutyáktól”, és itt Pál nyilván nem a 
négylábú ebekre gondolt. Érezni a szavaiból, a sorok között, hogy az apostol dühös. 

- Aztán olvasunk tovább arról, hogy az apostol életében a „pálfordulás” annyira erőteljes volt, hogy ami korábban az 
értékrendjében nyereség volt, azt „kárnak és szemétnek” ítéli. 

Az emberek életében az értékrend változhat, kisebb – nagyobb mértékben. De itt egy nagyon radikális változást 
sejthetünk. Nem az életének egy területére, nem csak bizonyos dolgokra írta azt, hogy kárnak és szemétnek ítéli a 
korábbi értékrendjét, hanem mindenre!!! Tényleg nem volt a korábbi életében semmi jó, amit érdemes lett volna 
megtartani az értékrendjében, akár a származása, vagy a buzgósága kapcsán? 

Mégis mi történhetett az apostol életében, mi az, amire rájött, amit megértett – amiért ilyen radikális volt ez a pál-
fordulás? 

A cím, amit a mai üzenetemnek adtam ez: „Megosztottság, törésvonalak” 

A megosztottság régi problémája az emberiségnek, de ma sajnos kiemelten az. Főleg Magyarországon – sajnos. Ol-
vastam egy cikket arról, hogy a BBC egy 27 országra kiterjedő kutatást rendelt meg –és ebben az áll, hogy az elmúlt 
10 évben Magyaroszágon nőtt a leginkább a megosztottság. 
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Szeretem a természet filmeket. Jónéhány éve volt, hogy láttam egy filmet, ha jól emlékszem egy afrikai országról. 
Bemutatta az ország éghajlatát, az állatvilágot, a természetet. Megdöbbentő volt látni, hogy a száraz évszakban mi-
lyen száraz volt a föld, a felszín tele volt repedésekkel. Az egyes repedések között mély rések voltak, a száraz földda-
rabkák pedig olyanok voltak, mint valami kis szigetek. Az állat és növényvilág szó szerint szenvedett a portól és a 
vízhiánytól. Az állatok az eget fürkészték, várták az esőt.  Aztán megjött az eső, bővizű patakok folytak megint a ki-
száradt medrekben, felüdült az egész természet, boldogan ittak az állatok. 

A film kapcsán jött elém az a kép, hogy ilyenné lett az emberiség szellemileg. Ahol nincs ott a Szentlélek életet adó, 
megújító vize, ott az emberek kiszáradnak, a közösségek széttöredezettek lesznek. Ha felülről néznénk, olyan lett a 
Föld, olyanok lettek az országok, a nemzetek, a családok és azok kapcsolatai, mint a víz nélküli sivatagi táj: kiszárad-
tak – darabokra töredezettek. 

Még jól emlékszem rá, és lehet, hogy a jelenlévők közül is emlékeznek néhányan, hogy az augusztus 20-i nemzeti 
ünnepünk előestéjén miről beszéltem. 

Azt mondtam akkor, hogy bár Isten az egység híve, és a Mennyben tökéletes egység volt, van – és lesz örökkön 
örökké. De ezen a Földön Isten bizonyos területeken bevezette a szegmentációt. Kezdettől fogva ő volt az, aki meg-
alkotta a családot, és ő volt az, aki az emberiséget nemzetek – országok mentén szegmentálta. De az egységeken 
belül, egy országon – nemzeten belül – vagy kiemeltem egy családon belül fontos az egység, fontos a harmónia. 

A normális működés elengedhetetlen része, hogy az adott egységen belül ne legyen meghasonlás, ne legyenek tö-
résvonalak. 

Az emberi kapcsolatokban, a nemzeten és a családon belüli megosztottságban pont az a szörnyű, a rettenetes, 
hogy a törésvonalak ott jönnek létre, ahol nem kellene. Ott lesz meghasonlás, ott lesz törésvonal, ahol Isten egy-
séget, harmóniát, szeretetet akart, és akar. 

Érzitek, érzékelitek ti is, hogy milyen az, amikor megosztott egy nemzet? Láttatok már magatok körül, esetleg élte-
tek-e ti magatok is át olyan helyzetet, amikor családok törtek szét – a bűn, a sátán munkája nyomán? És láttátok, 
látjuk, hogy ez mennyi fájdalmat, mennyi könnyet és szenvedést okozott és okoz? 

Sajnos sok olyan dolog van a mai világban, ami megosztottságot okoz. 

Négy területet szeretnék elétek hozni példaként, ez persze messze nem a teljesség, de talán elég arra, hogy meg-
értsük a megosztottság romboló munkáját. 

1, Sport, és azon belül most kiemelném a focit. 

Lehet, hogy ezt viccesnek gondoljuk, vagy azt mondod, hogy ugyan – ugyan kérem, hagyjuk már… Hadd kérdezzem 
meg, hallottál arról, hogy főleg régebben egy Fradi – Újpest focimeccset csak fokozott rendőri felügyelet mellett 
lehetett megtartani? 

Vagy hallottál a brüsszeli Heysel stadionban történt tragédiáról, aminek a gyökere a hetvenes-nyolcvanas években 
jelenlevő futball huliganizmus volt? 1985.május 29-én, az angol Liverpool FC és az olasz Juventus FC mérkőzésén 
ledőlt egy támfal, 39 - többségében olasz szurkoló halálát eredményezve. Az ok, hogy az olasz szurkolók által felher-
gelt angol huligánok betörtek az itáliaiak részére fenntartott szektorba, de a stadion omladozó oldalfala nem bírta a 
nyomást és az emberekre dőlt. 

Tényleg ennyire ellenség a másik, csak azért mert Liverpooli – vagy esetleg Juventus szurkoló? Érdemes hagyni azt, 
hogy csak azért, mert van egy kedvenc csapatod, az ellenfél szurkolóit szó szerint ellenségnek tekintsd? 

Kui Vilmos 
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2, Nemzetiség 

Még Erdélyben hallottam, hogy egy magyar hívő testvér szeretett volna mélyebb testvéri kapcsolatot kiépíteni egy 
szintén hívő keresztény román testvérrel. 
Ez a román férfi azt mondta, hogy ő nem akarja ezt a kapcsolatot elmélyíteni, mert ő elsősorban román, és csak az-
után keresztény, és ez egy olyan törésvonal, amit ő nem akar átlépni. 
Nemzetiség, faji származás kapcsán nagyon sok a törésvonal ebben a világban. 
Az tény, hogy a nemzetiségek között vannak különbségek a kultúra, a hit, a vallás, a szokások, az identitás tudat te-
kintetében – és még sok más tekintetben is. De ha van olyan terület, ahol ezeknek a törésvonalaknak fel kellene 
oldódni, az pont a közös, Krisztusba vetett hit.  
Pál így tesz erről vallást a Galatákhoz írt levelében: 
Gal.3:28: Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, - nincs szolga, sem szabad, - nincs férfi, sem nő, mert ti mind-
nyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. 

3, Politika 

Nem könnyű erről beszélni – és elég sokat is gondolkodtam azon, hogy hogyan nyúljak hozzá ehhez a témához. Csak 
azt, és csak annyit akarok mondani, amennyit Isten megenged. 
Elképzeltem – hangsúlyozom, hogy csak elképzeltem - hogy a pokol bugyraiban lehet egy olyan hely, ahol azon dol-
goznak, hogy hogyan lehetne az nemzeteket, a családokat, az emberi kapcsolatok még jobban széttördelni. Hogyan 
lehetne akár családtagokat is egymás ellen fordítani? 
Sajnos sokféle eszköz van a sátán kezében arra nézve, hogy megosztottságot szítson. De azt látom, hogy a 20-ik szá-
zad végén, a 21-ik század elején az egyik celeb eszköz, az egyik leginkább megosztó eszköz a politika. 
Ha szoktál Facebook-ozni, akkor látod, hogy emberek hogy egymásnak tudnak esni politikai meggyőződésük kap-
csán. Értelmes, elfogulatlan vitát már alig lehet látni – leszólást, gyűlölködő beszédet sajnos annál inkább; és ezek 
közül a kommunistázás meg a fasisztázás még az enyhébbek közé tartozik. Az embernek az a benyomása, mintha 
folyamatosan választási kampány lenne, már nincs is 4 éves választási ciklus, közte meg egy kis lehetőség az idege-
ink megpihentetésére, mert a csapból is folyik a politika. Félreértés ne essék, nem azt mondom, hogy nem kell ezt 
az országot irányítani, meg azt sem, hogy az ellenzéknek nem kell ott lenni, hogy működjön a fékek és az egyensú-
lyok rendszere. 
De had kérdezzem meg így, kicsit Pál apostoli stílusban,… nincs jobb dolgunk mint folyamatosan szidni a kormányt 
vagy az ellenzéket, kinek – kinek az ízlése szerint? Nem kellene azon elgondolkodni, hogy vannak más prioritások is 
a rövid földi életünk során, mint a napi politika? 

4, Bűnös emberi természet. 

Az emberi természetünk gyengeségeivel még a hívő embernek is meg kell küzdeni, sajnos előfordul, hogy akaratunk 
ellenére is tévedünk, és nem az egységet, hanem a megosztottságot munkáljuk. 
De mi van azokkal, akik Isten nélkül élnek? Nem tudom nektek mennyire tűnt fel, hogy egyre több a magányos em-
ber… sajnos nagyon sokszor azért, mert emberek nem tudunk kijönni egymással. Elintézik a dolgot azzal, hogy „én 
már csak ilyen vagyok”, ha nem tetszik, tartsuk a három lépés távolságot. És ha az ember sokáig ezt a stratégiát al-
kalmazza, akkor egyszer csak azt veszi észre, hogy egyedül maradt – egyedül áll a saját, kiszáradt, széttöredezett 
földdarabkáján…se Istene, se családja, se barátja,… magányos, hazátlan és hontalan lehet az ember – ami a filmek-
ben lehet, hogy jól mutat, a valóságban viszont nagyon-nagyon fájdalmas. 
Mert Isten nem arra hívott el, hogy magányosan éljünk a saját kis sárszigetünkön. Lehet másképpen is, van más-
képp, hadd mondjak erre egy példát. 
Amerikában élő unokatestvérem mesélte sokszor az elmúlt években, hogy milyen nagyszerű családi élmény volt 
náluk, amikor az édesanyja, aki nagymama és dédnagymama is volt, meghívta a családot vasárnap ebédre. Közel 
harmincan ülték körül a nagy családi asztalt, és dicsérték a mama húslevesét, hogy olyat senki a világon nem tud 
készíteni. Nyilván a nagyi tudott főzni, de én tudom, hogy volt ott valami más is. Volt egy olyan lelkülete, amely ma-
gához tudta édesgetni, az összes gyereket, unokát, dédunokát. Elfért egymás mellett a csöndesebb gyerek és a 
rosszcsont, és a már felnőtt gyerekek és unokák is mindig leültek egymás mellé, akár republikánus, akár esetleg de-
mokrata pártiak voltak. Mert a mama szeretete összefogta, összetartotta a családot. 
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Befejezésül térjünk vissza Pál apostol szemlélet váltására. 

Mit látott meg Pál, amitől ennyire megváltozott az értékrendje? 

Ugye ismerjük az Ap.Csel 9-ben Pál megtérését? 

Ap.Csel. 9:3-5, Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel 
körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig 
megkérdezte: Ki vagy, Uram? Az így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl 

Ez volt Pál nagy felismerése. Találkozott a megfeszített és feltámadott Krisztussal. Rájött, hogy mi a KERESZT üzene-
te. Rájött, hogy az, amire korábban az értékrendjét alapozta, az mind semmi – hogy nem az számít, hogy milyen 
kiváló származása van, amire büszke lehet. Rájött, hogy az inkább elválaszthatja – mint közelebb hozza az emberek-
hez. 

Nézzük meg, hogy a korábbi büszke Saul hogyan nyilatkozik. 

I.Kor.9:19-23: Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, 
hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat; a tör-
vény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő – pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt 
–, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek olyanná lettem, mint aki törvény nélküli 
– pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek –, hogy megnyerjem a törvény nél-
külieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, 
hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs le-
gyek abban. 
Nem gondolom, hogy Pál a megtérése után egy „puhány”, egy nádszál lett volna, akit ide-oda hajt mindenféle szellő 
– és nem gondolom, hogy egy elvtelen emberré vált volna, aki mindenkinél csak be akarja dolgozni magát, hogy 
megnyerje mások kegyeit. NEM! NEM! NEM! 

Egyszerűen csak rájött, hogy a törésvonalakat, csak Jézus keresztje, a Szentlélek életet, megújulást adó vize tudja 
meggyógyítani. 

Minden más ebben a világban előbb – utóbb a tűz martaléka lesz, ezért kár és szemét. Az egyetlen törésvonal, 
ami az idők végén számít, az KRISZTUS KERESZTJE lesz. 

Ha elfogadod a kereszt kegyelmét, a tanítását, akkor örök életed lesz a Mennyben. Ha nem, akkor az örök kárhozat 
lesz az osztályrészed. 

Higgyétek el, a világmindenség legnagyobb törésvonala 

a KRISZTUS KERESZTJE mentén van. 

És az életed legnagyobb kérdése, amelyre választ kell adnod ez: Te melyik oldalon állsz?!? 

 

Elhangzott: 2018-11-18-án 

 

Kui Vilmos 

Kui Vilmos 
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Megosztottság, Törésvonalak 



 

 

 
 

 

Mi az, hogy kereszténység? 
Bemerítkezési igehirdetés a Filippi levél 3. része alapján 

A kereszténység örömteli élet 
1.v. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban! Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont 
megerősít. 
Pál az örömre bátorít, ez újra és újra előfordul a levélben. Igen, Krisztus boldog, örömteli életre hívott el: „Hiszen az Isten 
országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben.” (Róm 14:17) De nem csak megemlíti, nem 
csak erőteljesen bátorít, hogy örüljünk. Mindig hozzáfűz gondolatokat, hogy mi az öröm igazi tartalma és forrása. Ezek a 
tanítások a keresztény élet gyökeréről, lényegéről szólnak, mert Pál számára innen származik az öröm, amit folytonosan 
átél és másnak is közvetít. Mi hát a kereszténység lényege? Mi az, ami megragadta azokat, akik most bemerítkeznek, mi-
ért vállalják, miről tesznek bizonyságot, mi a tartalma annak, ami itt történik? Mi az, hogy kereszténység? 
 

Nem minden szól Istenről, ami annak látszik, vagy amit annak képzelnek 
2.-3. v. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosztevőktől, óvakodjatok a megmetéltektől! Mert mi vagyunk a körül-
metéltek, akik Isten Lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. 
Az embereknek általában hamis, eltorzult képe van a kereszténységről. Ezzel nem akarok elítélni senkit, mert én is így 
voltam sokáig, pedig voltak körülöttem hiteles hívő emberek. Mégis sokkal erőteljesebben hatottak rám azok, akik nem 
az igazi kereszténységet képviselték, hanem vallásos karikatúráját. Azért is jobban hatott, mert engedtem, akartam, hogy 
az hasson rám, hogy igazolhassam a meglevő életformám. 
 

Nem mindenki istenfélő, aki annak gondolja magát, nem minden megnyilvánulás szól Istenről, amit az Ő nevére hivat-
kozva követnek el. Pál óvatosságra inti őket többféle emberrel kapcsolatban, akik megbízhatatlanok, rosszindulatúak, 
lelkiismeretlenek. Közülük is kiemeli azokat, akiket gúnyosan „megmetélteknek” nevez, a „körülmetélés” (=körülvágás) 
helyett a „lemetélés” (=levágás, amputálás) kifejezést használja. Isten maga rendelte el, hogy a izraeli fiúgyermekek hím-
vesszőjén távolítsák el az előbőrt a születés utáni nyolcadik napon. Ez a külső jele volt annak, hogy a gyermek Isten szö-
vetséges népéhez tartozik. Azonban a próféták már az Ószövetségben gyakran figyelmeztették a népet, hogy az igazi szö-
vetségi kapcsolatnak nem a külső jele a lényeg, hanem az, ami a szívben történik: 
5Móz 10:16 Metéljétek azért körül a szíveteket, és ne legyetek többé keménynyakúak (makacsul önfejűek)! 
Jer 4:1-2,4 Ha meg akarsz térni, Izráel – így szól az Úr –, hozzám térj meg! Ha eltávolítod színem elől förtelmes bálvá-
nyaidat, ne ingadozz! Ha őszintén esküszöl az élő Úrra, a törvénynek és az igazságnak megfelelően, akkor áldást kap-
nak Tőle a népek, és Vele dicsekszenek. …Metélkedjetek körül az Úrért, távolítsátok el szívetek előbőrét, Júda férfiai és 
Jeruzsálem lakói! Különben fellángol haragom, mint a tűz, és égni fog olthatatlanul gonosztetteitek miatt! 
Azok a zsidók, akikről ilyen keményen beszél Pál, a külsőségekre tették a hangsúlyt. Úgy gondolták, hogy ők különb nép 
mindenkinél, mert Isten velük kötött szövetséget, és a pogányokat arra akarták rávenni, hogy ezeket a külső megnyilvá-
nulásokat átvéve előbb zsidóvá kell válniuk, hogy aztán Isten szövetségeseivé válhassanak. Dicsekedtek ennek a szövet-
ségnek külső megnyilvánulásaival, a vallásos előírások betartásával, köztük a körülmetélkedéssel. Úgy gondolták, ez teszi 
őket különbbé, emiatt kedves az életük Isten előtt, ez képezi az igazi istenfélő élet alapját. Folytonosan követték Pált, és 
az általa megtérített pogányokat is próbálták a saját követőikké tenni. 
Pál keménységének jó oka volt: ez a gondolkodás megöli a kereszténység lényegét, és lényegtelen külsőségekkel, emberi 
erőlködéssel („testben bizakodni”) helyettesíti Isten hatalmát, a Szentlélek megújító erejét. 
 

A hamis vallásos meggyőződés átka 
4.-6. v. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha másvalaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még in-
kább: nyolcadik napon metéltek körül, Izráel népéből, Benjámin törzséből származom, héber a héberek közül, törvény 
szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedd-
hetetlen voltam. 
Pál a saját példáját hozza fel. Ha valaki tökéletes vallásos zsidó volt, hát ő aztán igen. Megfelelő családba született, akik 
megfelelő szellemben nevelték, megfelelően őrizték zsidó identitásukat („héberek” – ellentétben a környezetükhöz job-
ban hasonuló „hellén” zsidókkal). A legszigorúbb kegyességi irányzathoz tartozott, és még ez a környezet sem találhatott 
semmi kifogásolhatót abban, ahogy ő az előírásokat betartotta. Ráadásul mindenkinél buzgóbban védelmezte Isten 
szentségét az eretnekek, félrehajlók ellen. Úgy gondolta, hogy az ilyenek annyira veszélyesek a társadalomra, hogy hatal-
mi eszközzel kell őket eltávolítani, meggyőződésüket erőszakkal kell megtörni. Úgy gondolta, hogy mindezt Isten nevében 
teszi, amíg nem találkozott Istennel, és ki nem derült, hogy pont Istent üldözi. Hátborzongató kudarcélmény lehetett. 
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A probléma nem a külsőségekben volt, Pál származásában, buzgólkodó szenvedélyében. A probléma abban volt, hogy 
épp a lényeg hiányzott belőle, amitől egy élet Isten számára hiteles, elfogadható, értékes lehet – emiatt az ellenkezőjére 
fordult mindannak, amire Pál igazából törekedett. 
Mindez ma már nem annyira a vallásos zsidókról szól, hanem olyanokról, akik nagyon hasonló módon fordítják a keresz-
ténységet önmaga karikatúrájává. Pált a legteljesebb mértékben istentelenné, Isten ellen harcolóvá tette az emberi telje-
sítménybe vetett téves hite. Hasonlóan hamis hit állt a kereszténység nevében elkövetett sok gyalázat mögött: inkvizíció, 
vallásháborúk, gyűlölködés, antiszemitizmus, népirtások, képmutatás, görcsös ragaszkodás az üres, hideg, személytelen 
külsőségekhez. Mindezt azonban nem az igazi kereszténységről szól, hanem arról, hogy - a Pál korabeli zsidókhoz hason-
lóan - nem ismerték a szövetséges kapcsolat lényegét. Nem a templomba járás tesz valakit kereszténnyé, nem a helyes 
hitvallás ismerete, nem az egyháztagság - a szabadkeresztény tagság sem! Sőt, még a bemerítkezéstől sem lesz valaki 
keresztény. Pont fordítva. Azért merítkezik be valaki – meggyőződésünk és reményünk szerint – hogy nyilvánosan bi-
zonyságot tegyen a hitéről, hogy már kereszténnyé lett. Nem ő tett valamit, ővele történt valami. 
 
A kereszténység igazából egy személy 
7.-11. v. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jé-
zus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisz-
tust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam Őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit 
által Istentől van igazságom a hit alapján, hogy megismerjem Őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való 
részesedést, hasonlóvá lévén az Ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. 
Kereszténynek lenni radikális döntés következménye. Nem csak a hitetlenségnek, ateizmusnak, bűnös életmódnak kell 
hátat fordítani, hanem annak a képmutató, önelégült elképzelésnek, hogy én vagyok az életem középpontja, akár profán, 
akár vallásos köntösben. Pál régebben a saját istenért hozott teljesítményébe fektette a bizalmát és a biztonságérzetet, 
ez jelentette számára legnagyobb kincset, amire teljes erővel törekedett. A pálfordulásának az egyik lényege, hogy amit 
régen legfőbb értéknek tartott, azt már nem csak károsnak, de undorítónak (szó szerint trágyának) tartotta. Még fonto-
sabb azonban, miben találta meg az igazi értéket. Nem bármely vallásos külsőségben, szokásban, általa felmutatható 
eredményben, hanem egy személyben: Krisztusban, vagyis a Messiásban. Kereszténynek lenni igazából egy elkötelezett 
személyes viszonyt, Krisztus minél teljesebb megélését jelenti. A kereszténység nem valami, hanem valaki, igazából egy 
személy. Ehhez képest másodlagos minden épület, szervezet, vallásos gyakorlat. Ezeknek mind csak az ad értéket, ha 
Krisztust hordozzák, ha Őt tükrözik. 
 
Jézus Krisztus nem egy a vallásalapítók közül. Ő nem egyszerűen azért jött, hogy utat mutasson Isten, a szellemi világ, az 
üdvösség felé – bár mindezeket is megtette. Ahogy Pál ezt a második részben leírta, az Ő személyében maga Isten, a Fiú 
jött el a földre, és élt végig egy emberi életet. Nem úgy történt ez, ahogy más népek mítoszaiban az isteni meglátogatá-
sok. Nem használta természetfölötti hatalmának teljes védettségét (bár megtehette volna), hanem minden gyengeségé-
vel és sérülékenységével együtt vállalta az emberi létet; kivéve, hogy bűnt nem követett el. Volt nélkülöző, volt üldözött, 
volt megvetett, elárult, bántalmazott, kihasznált, megrágalmazott, hamis vádakkal elítélt. Mindenkivel mindig jót tett, de 
hála és megbecsülés helyett kivégezték, mint egy alávaló bűnözőt. A testet öltött Istent elítélték istenkáromlásért. Nem 
a bűnösök gyűlölték a legjobban, hanem épp az a vallásos elit, akik Isten nevében vezették a népet. Amikor azonban sze-
mélyesen találkoztak vele, Isten nem tetszett nekik, sőt gyűlöletes lett, mert megingatta a vallásos önelégültségüket. 
Gondolkozzuk el ezen. Nincs különbség, nincs menekvés a saját erőnkből semmilyen formában, mindannyian bűnösök 
vagyunk, mindannyian gyűlöljük azt az Istent, aki szembesít minket ezzel. 
 
Ez a rettenetes bűn, Isten kivégzése szörnyű büntetést kívánna, de épp fordítva történt. Jézus halála vette el a büntetést, 
ami minket illetett volna, az Ő vére ömlött mindannyiunk bűnéért. És még valami megdöbbentő dolog történt. Nem csak 
Isten Fia azonosult mind azzal a rosszal, ami minket rabságban tartott, de mi is azonosulhatunk mind azzal a jóval, amit 
Jézus Krisztus bemutatott a számunkra, amíg emberként köztünk járt. 
2Kor 5:21 Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. 
Még sokszor, sokféleképpen beszél Pál erről az elképesztő szellemi azonosulásról. Mi hiszünk abban, hogy a kereszthalál 
eredményeképpen eggyé váltunk Isten Fiával. Krisztus nem csak a Példaképünk, a Megváltónk, de az Új Életünk forrása is 
lett. Mikor és hogyan tudtunk volna mi akár csak közel hasonlót elérni a magunk vallásos buzgóságából? 
Róma 6:4 (EFO) Amikor belemerültünk Jézus halálába, akkor el is temettek bennünket vele együtt. Ez pedig azért történt, 
hogy mi is új életben induljunk el, ugyanúgy, mint ahogy Krisztust az Atya-Isten dicsőséges hatalma feltámasztotta a 
halálból. 
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Ezt a szellemi belemerülést fejezi ki a fizikai bemerülés, amiben a testvéreink részesültek. Azért részesültek benne, mert 
kifejezik, hogy hittel elfogadják, hogy ami a kereszten történt, az velük is megtörtént. És mindaz, a ki őszintén hiszi azt, 
hogy mostantól Krisztusban van az igazi élete, elfelejtheti azt a hiábavaló törekvést, hogy bármit is bizonyítson Isten 
előtt. Minden erejével arra törekszik, hogy megismerje ezt a Krisztust, hogy a saját ereje helyett Krisztus feltámadásá-
nak ereje működtesse, és ezért vállalja mindazt a szenvedést, amit Krisztusnak is vállalnia kellett, hogy az Atya akarata 
szerint éljen ezen a földön. De minden szenvedése mögött Krisztus boldog ember volt, amilyen Pál is lett, és mi is Őbenne 
lehetünk, sőt egyedül így lehetünk igazán boldogok. Szenvedni a nem hívők is szenvednek, de az hiábavaló, és nem gyü-
mölcsöz maradandó örömöt. 
 
Megragadott és én is megragadom 
12.-14. v. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert 
engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami 
mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásá-
nak Krisztus Jézusban adott jutalmáért. 
Ha valaki úgy gondolná, célba ért már, vegye észre, hogy Pál több évtizedes, rendkívül sikeres evangélizáló-
gyülekezetalapító-tanító munka után írja ezt. Nem foglalkozik azzal, amit már elért, azzal sem, amit nem sikerült elérnie. 
Nem ünnepli magát, de nem is kárhoztatja. A múltat elfeledni nem is egyszerű. Vannak dolgok, amit előbb rendezni kell, 
hogy elfelejthessük. Amit bűnnek ítéltük, őszintén meg kell bánni, akinek ártottunk, azzal rendezni kell. Az ellenünk elkö-
vetett bűnöket, sérelmeinket, beteljesületlen vágyainkat el kell engedni, meg kell bocsátani. Mindezt meg kell tenni, 
hogy valóban eljuthassunk oda: „ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egye-
nest a cél felé…” Ez az egészséges hozzáállás az élethez. A múltat rendezve el kell feledni, a jövő aggodalmait és elvárásait 
el kell engedni, és nekifeszülve futni a célért! Mint ahogy a startpisztoly hangjára a rövidtávfutó kirobban a rajtról, és 
minden idegszálával, minden erejét összeszedve a cél felé koncentrál. A cél pedig a mennyei elhívásunk Krisztusban. 
 
Krisztus elég látványosan ragadta meg Pált. De nem kell azt gondolnunk, hogy az őt földre vető, vakító fénnyel elárasztó 
hatalom ragadta meg. Az a Krisztus ragadta meg, akinek ellensége volt, és aki mégsem a hatalmával, hanem a megbocsá-
tó szeretetével győzte le. Igen, Krisztus lenyűgözte, ámulattal töltötte el. Magával ragadta mindaz, amit belőle átélt, 
amit a vele való kapcsolat napról napra sugárzott rá. Úgy gondolta, hogy ez a csodálatos Messiás mindent megér, min-
dent meg kell ismerni, meg kell ragadni belőle. Ő kell, hogy átjárja minden gondolatát, szándékát. Ez volt a célja, ami felé 
futott, és az is, hogy tudta: az élet nem csak abból áll, ami a Földön történik. Vár rá a Menny, és örök értéke van minden-
nek, amit tesz. 
 
Amilyen példát követsz, arra veszel irányt   
15.-21. v. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kinyilatkoztatja 
majd Isten nektek; de amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik 
úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen: akikről sokszor mondtam nektek, most pedig 
sírva is mondom, hogy ők Krisztus keresztjének ellenségei; kárhozatra jutnak, a hasuk az istenük, és azzal dicsekszenek, 
ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisz-
tust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel 
maga alá vethet mindeneket. 
Pál a saját példáját is méltán tárta a filippibeliek elé. Ahogy én Krisztust követem, azt kövessétek, és ne mást. Vigyázza-
tok, milyen példát követtek. Abban a korban is voltak olyan képmutató ál-keresztények, akik visszaéltek a kegyelem üze-
netével. Úgy gondolták, hogy mindegy, hogyan élnek, folytathatják énközpontú, lelkiismeretlen életüket. Elég néhány 
keresztény szokást és beszédfordulatot átvenni. Pál figyelmeztet: ezek kárhozatra jutnak, akármit is gondolnak magukról, 
vagy mások róluk. Nem elsősorban az életvitelük miatt, hanem mert igazából sohasem tértek meg, sohasem értették meg 
a kereszt üzenetét, ezt tükrözi a gátlástalan, bűnös életük. Nem tudjuk pontosan, kivel hogy van ez, 
egyedül Isten ismeri, mi van igazából valaki szívében. Egyet kell tudnunk: mi a követendő példa, mi a 
cél, mi felé kell futnunk. Bármit elérhetünk ezen a Földön, az egyszer itt marad, és mi már nem ide 
tartozunk. Legyen a Menny az életünk, a gondolkodásunk, az értékrendünk, a céljaink középpontjában. 
Onnan fog eljönni értünk Krisztus, ott töltjük az örökkévalóságot. Kereszténynek lenni, Krisztusban 
élni, ez a legmaradandóbb cél. 
 

Kerekes Ernő 
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Imalevél 



 

 

 
 

 

Karácsonyi mézeskalács 

Közeledik Karácsony, a tél és talán az egész év legszebb ünnepe. A gyermekszíveket titokzatosság, az otthonokat 
jellegzetes sütemény illat lengi körül. A mák, a dió, a narancs, a szegfűszeg, a fahéj illata mind-mind hozzá tartozik 
az ünnep hangulatához. Szinte minden családban sütnek ilyenkor mézeskalácsot, amit a gyermekeinkkel, unokáink-
kal együtt sütni nagy élmény, hisz a kicsiket könnyen juttatja sikerélményhez.  
Magam is sok éve készítek mézeseket. Közeli hozzátartozóim tudják, hogy minden évben egy kis mézeskalács válo-
gatással szoktam meglepni őket. Most úgy gondoltam, hogy megosztom a jól bevált receptem és néhány apró for-
télyt is, hogy szép és mutatós mézeseket tudjunk sütni családunk és mások örömére. 
1 kg finomliszt, 20 dkg cukor, 25 dkg margarin, 50 dkg méz, 2kk. szódabikarbóna, 2 tojás + 1 tojássárga (fehérje a 
habhoz), fél csomag őrölt fahéj, 1 mk. őrölt szegfűszeg, 1 citromhéja reszelve és fél citrom leve. 
Ez egy finom, puha, ehető mézes lesz. Lehet még puhábbá tenni, ha kicsit kevesebb a méz és több a margarin. A 
fűszerekkel is lehet variálni. Én nem teszek bele ennyit rögtön, hanem kóstolom. A szegfűszeggel vigyázni kell, mert 
nagyon intenzív az íze. Szerintem nagyon finom bele a Muffin fűszerkeverék. Én szeretem bele használni, és akkor 
kicsit csökkentem a fahéj és szegfűszeg mennyiségét. Érdemes kóstolgatni ízlés szerint. 
Az alapanyagokat egy tálba teszem. A margarin jó puha legyen és a méz is kissé langyos, akkor könnyebb vele dol-
gozni. Jó alaposan összegyúrom, kidolgozom. Ha kész, 1 napra hűtőbe teszem. (Mindig zárt edénybe tegyük, nehogy 
átvegye a hűtő szagát.) Nem egyszerre csinálom meg az egész mennyiséget, hanem amikor időm engedi, vagy ép-
pen itt az unoka, akkor előveszek belőle egy adagot. Sokáig eláll a hűtőben. Érdemes 1-2 órával előbb kivenni a 
szükséges mennyiséget, és szobahőmérsékleten hagyni felmelegedni. Utána nagyon alaposan átgyúrom, hogy a 
kezem melegétől lágy, rugalmas tésztát kapjak és szép sima legyen majd a mézeskalácsom. Lisztezett deszkán ki-
nyújtom. Mindig csak a tészta alá lisztezek, a tészta tejét nem, mert akkor nem lesz olyan szép, fényes. Ha mégis 
nagyon ragadna a nyújtófához, akkor a tetejét egy kis porcukorral szórom meg. Utána szaggatom és a figurákat to-
jásfehérjével megkenem. Egyszerre mindig csak 2-3 darabot és úgy díszítem. (Ha a fehérje megszárad, már nem 
ragad rá a díszítőelem). Mivel a kezem nem elég ügyes a cukormázhoz, ezért magokkal és természetes alapanya-
gokkal szoktam díszíteni. (Jól mutatnak, tökmag, napraforgómag, lenmag és szezámmag keverék, mák, fenyőmag, 
puffasztott rizs fehér, vagy csokis, mazsola, dió, mandula szelet, kandírozott gyümölcs darabkák ill. a fantázia végte-
len variációja) 
Akinek ügyes keze van, az nem tesz rá díszítőelemeket, csak tojásfehérjével megkenve megsüti és utólag cukormáz-
zal dísziti. 
A sütés: előmelegített sütőben, villany sütő esetén 150-160 fok, 8-10 perc. 8 perc után már figyelni kell nehogy túl-
süljön, mert akkor megkeményedik. 
A mázhoz: 1 tojásfehérjét felverve, 12-13 dkg porcukrot adunk, melyet előzőleg átszitáltunk, és pár csepp citromle-
vet. Gépi habverővel kemény habbá verjük. Nylon zacskóba tesszük, melynek a száját bekötjük, és a sarkán parányi 
lyukat vágunk. Esetleg egy vastagabb tűvel csak kiszúrjuk. A mázzal való díszítésnek is csak a fantáziánk és a tehet-
ségünk szab korlátokat.  
Ha pl. cukorgyönggyel vagy nem sütésálló díszítőelemmel kívánjuk ékesíteni a mézesünket, akkor még forrón, a sü-
tőből kivéve, újra vékonyan átkenjük tojásfehérjével és arra tesszük a díszeket, hogy ráragadjanak. 
Ha mézeseinket a karácsonyfára akarjuk feltenni, akkor még nyers állapotban a kiszaggatott figurákat szívószállal 
kiszúrjuk. 
Ha sok mézesünk marad, vagy kissé megszárad, egy dobozba téve, alufóliát teszünk rá és arra egy almának a héját. 
Ettől remekül visszagyengül. 
Remélem sikerült kedvet ébresztenem, hogy gyerekeinkkel, unokáinkkal eltöltsünk egy-egy 
tartalmas, közös élményt nyújtó délutánt, miközben karácsonyi dalokat hallgatunk és jókat 
beszélgetünk. 
 
 

Szeretettel: Lányiné Kati 

Lányiné Kati 
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Kreatív alkalom 

Gyülekezetünkben lassan tradíció-

vá válik, hogy advent előtt a gyüle-

kezeti nagyterem egy kreatív mű-

hellyé válik és nagyon sok asszony, 

lány sürög-forog, hogy elkészítse a 

családok adventi koszorúját. Nem 

volt ez másként idén sem. A lét-

szám pedig egyre nő. Idén már 

több mint százan jelentkeztek. So-

kan hívtak ismerősöket, barátokat 

is. Nagyon jó volt az a szeretet-

teljes nyüzsgés és pezsgés, ami 

elárasztotta a termet. 

Köszönjük a szervezőknek a sok munkát, amit ebbe beletettek, mert ez nem is olyan „kis dolog”, ha jól utána gondol 

az ember. Külön köszönjük a férfi testvérek sok segítségét, amivel a háttér munkát biztosították. 

 

Először Krizsán Timi mondott pár kedves köszön-
tő szót. Elmondta, hogy neki mekkora élmény 
volt minden évben, amikor a fiaival együtt készí-
tették az adventi koszorúkat. Szerette volna ezt a 
légkört és élményt megosztani másokkal is, ez 
indította el benne a gyülekezeti közös koszorúké-
szítés gondolatát 4 évvel ezelőtt. Majd egy ked-
ves történetet osztott meg velünk, amit szeret-
nénk továbbadni. 

(Lásd következő oldalon) 
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Micsoda báty! 

Paul barátom karácsonyra autót kapott a bátyjától. Szenteste, mikor munkája végeztével kilépett az irodából egy 
bámészkodó kölyköt talált a csillogó új kocsi mellett. 
− A bácsié ez a járgány? 
− A bátyámtól kaptam karácsonyra- Bólintott Paul. A fiúcska elképedt. 
− Csak úgy kapta, magának nem is került semmibe? Hű, de jó volna, ha… 
Megakadt, de Paul persze jól tudta, mit akart mondani. Nyilván ilyen testvért szeretne magának. Ám amit végül hal-
lott, arról tátva maradt a szája. 
− De jó volna – kezdte újra a kis legény – ha én is ilyen báty lehetnék. 
A barátom megdöbbenve nézett rá. 
− Nincs kedved furikázni egyet? – szaladt ki a száján. 
− Naná, hogy van! 
A gyerek beszállt, de alig indultak el, ismét megszólalt: 
− Bácsi kérem, nem kanyarodhatnánk a házunk felé? 
Paul mosolygott. Sejtette, mi jár a srác fejében. Szeretne felvágni a szomszédok előtt, hogy milyen pazar kocsival 
szállítják haza. Azonban ismét tévedett. 
− Tessék szíves lenni megállni annál a kapunál! 
A fiú beszaladt a házba, majd kisvártatva Paul hallotta, hogy jön visszafelé, de nem túl gyorsan. Nyomorék kistestvé-
rét cipelte magával. Leültette a bejárati lépcsőre, aztán az autóra mutatott. 
− Öcsi, erről beszéltem. A bácsi a bátyjától kapta, neki egy fillérjébe se került. Ha megnövök, pont ilyet ve-

szek neked, akkor majd te is láthatod a karácsonyi kirakatokat, amikről annyit meséltem neked. 
Paul kiszállt, és előre ültette a kistestvért. A nagyobbik gyerek betelepedett a hátsó ülésre, és emlékezetes karácso-
nyi sétakocsikázás kezdődött. 
Azon a Szentestén Paul megtanulta, mit jelent a mondás: Jobb adni, mint kapni! 
 
(Forrás A LÉT A TÉT című újság 2018. szeptember 24-i szám) 
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Timi után pásztorunk Dr. Nagy Dániel mondott pár igei gondolatot. 

„A karácsony és a karácsonyra való készülődés megosztja az embereket. A gyerekek nagyon várják az ünnepet 
(mennyit kell még aludni?), a felnőttek közül nem mindenki várja a karácsonyt, az adventet. Aki várakozással készül 
az ünnepre, annak a szívében öröm van, jóleső készülődés, aki pedig irtózik ettől a fajta készülődéstől, az csak a vá-
sárlás, főzés, ajándékozás terheit látja maga előtt. 
Mi hogyan készüljünk Jézus Krisztus születésnapjára? 
Máté 5:16 „Legyetek ti is világosság az emberek számára: hadd lássák, milyen jó, 
amit tesztek, és dicsérjék ezért mennyei Atyátokat.” 
A fény, a világosság összetartozik a karácsonyi készülődéssel. Mit tanulunk a jól 
ismert, csillogó karácsonyi üveggömbök megjelenéséből? Ezek a díszek szétszórják 
a fényt. Nekünk ugyanígy kell Krisztus fényét sugároznunk! Ezek a gömböcskék 
tükröt is tartanak elénk, amiben megláthatjuk saját magunkat. Ezen díszek negatív 
tulajdonsága, hogy belül üresek és sötétek. 
Soha ne legyünk belül üresek és sötétek! 
Legyünk tele szeretettel és ezt adjuk tovább! 
Hogyan tudunk feltöltődni? Ilyen alkalmakon, mint a „Kreatív alkalom”, amikor megállunk a mindennapi rohanás-
ban és készülünk az ünnepre. Amikor elcsendesedünk, az közelebb visz Istenhez és olyankor könnyebb a Teremtőre 
figyelnünk! 
Az emberek csak úgy látják a mi fényünket, ha közel vagyunk hozzájuk! Adjunk fényt, szeretetet és türelmet, mert 
erre mindenkinek nagy szüksége van és így tudunk valóban Krisztusi életet élni!” 
Dr. Nagy Dániel 
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Izrael Keresztény Barátai  cfi@cfijerusalem.org www.cfijerusalem.org 

2018. november / a zsidó időszámítás 5779. esztendeje 

 

Vajha olyan lennél, 
mint Efraim és Manassé 

Mózes első könyvének beszámolója József életéről ösztönző és bátorító is. József, Jákob kedvenc fia, aki 
szeretett feleségétől, Ráheltől született, gyorsan rájön, hogy komoly viszály dúl közte és tíz bátyja között. 
A viszály gyorsan nyílt gyűlöletté fokozódik, amikor megszületik a terv József megölésére. Miközben József 
kikerül a kútból, bekerül a rabszolgák karavánjába, majd eladják Egyiptomban, Isten Igéje szüntelenül em-
lékeztet minket, hogy mindvégig „…vele volt az Úr.” Végül, amikor rabszolgaként megérkezik Pótifár há-
zába, azt olvassuk az 1Mózes 39:2-3-ban, hogy „És az Úr Józseffel vala, és szerencsés ember vala és az ő 
égyiptomi urának házában vala. Látá pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az 
Úr mindent szerencséssé tesz az ő kezében”. 

Később Pótifár felesége – az ő világi vágyai és hazugságai – miatt Józsefet bebörtönzik egy olyan bűnért, 
amit nem követett el. Az 1Mózes 39:20-21 mégis újra emlékeztet minket, hogy „…ott vala a tömlöczben. 
De az Úr Józseffel vala, és kiterjeszté reá az ő kegyelmességét és kedvessé tevé őt a tömlöcztartó előtt.” 

Végül József, miután használja Istentől kapott ajándékát az álmok magyarázatára, egész Egyiptom máso-
dik emberévé lesz: egyedül a fáraó hatalmasabb nála. Ez a diadalról és ihletettségről szóló történet önma-
gában is hatalmas buzdítás a számunkra, közbenjárók számára, hogy tartsunk ki és tudjuk, hogy a legsöté-
tebb és legnehezebb időkben is hűségesnek kell maradnunk Urunkhoz és elhívásunkhoz, mert így tudjuk 
elvégezni a feladatot, amit az Úr ránk bízott. 

 

József, miközben Isten terve értelmében hatalomra került, feleségül vett egy egyiptomi leányt. Egy olyan 
országban élt, amelynek a vallása pogány és bálványimádó volt, teljesen ellentétes Izrael Egy Igaz 
Istenével. Egy idegen országban, ahol egy idegen istent imádnak, és ahol Józsefet körülveszi a bűn közege, 
ő mégis képes a gyermekeit az Úr félelmében felnevelni. A fiai hűségesek maradtak Izrael Istenéhez, és 
Mózes idejében azt látjuk, hogy Efraim és Manassé elfoglalja apja helyét Izrael 12 törzse között, és ez a 
Bibliában mindvégig így is marad. Az egész zsidó világban még ma is azzal áldják meg a fiaikat az apák min-
den Sabbaton, hogy legyenek olyanok, mint Efraim és Manassé. Ezt az emlékeztetést mindig közel tartom 
a szívemhez. A zsidó apák azért imádkoznak, hogy fiaik legyenek olyanok, mint Efraim és Manassé, akiket 
a bűn, a bálványimádás és a gonoszság világa vett körül, mégis mindvégig erősek és elválasztottak 
maradtak, hűségesen Izrael Istenéhez. 
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Ti, akik igaz szívvel jártok közben Izraelért, kétségtelenül ugyanilyenek vagytok: ettől a világtól elválasztott 
emberek. Olyan világban élünk, ami tele van antiszemita, zsidóellenes és Izrael-ellenes beszédekkel, és ez 
mind ellenkezik Isten Igéjével. Miközben imádkoztok, vegyétek figyelembe, hogy amint az Istentől kapott 
ajándékaitokat használjátok, valószínűleg ti is azt tapasztaljátok majd, hogy ez a bűnös, romlott és gonosz 
világ viszályban áll veletek, sőt akár gyűlöl is titeket, mint Józsefet! Ugyanakkor tudatosuljon bennetek, az 
Urunkkal töltött minden percben, hogy az Úr veletek van – mint Józseffel volt –, és sikeressé tesz titeket 
mindenben, amit tesztek! Bármi történik, mindig emlékezzetek arra, hogy olyanok vagytok, mint Efraim és 
Manassé, és maradjatok elkülönítettek és hűségesek Izrael Istenéhez! 

 

Helyezzük imáinkat a Trón elé! 
 
Izraelért: 
 
• Imádkozzunk tovább folyamatos védelemért azok számára, akik Gáza közelében, sőt a Bérsebáig terjedő terüle-

ten élnek, mert a Hamasz folyamatosan lövi a rakétákat Gáza területéről! 

• Keressük az Úr akaratát, miközben az Izrael északi részén élőkért imádkozunk, mert a Hezbollah folyamatosan 
fejleszti rakéta arzenálját Libanonban, sőt Szíriában is! 

 
• Kérjünk az Úrtól bölcsességet Izrael népe számára, miközben Jeruzsálem új polgármester vezetése alatt halad 

tovább, és folyamatosan tervezik a város jövőjét! 
 
• Imádkozzunk rendszeresen bőséges esőért egész Izraelben az elkövetkező téli hónapokban, mert a földeknek 

nagy szükségük van vízre, és fel kell töltődnie a Kinneretnek (a Galileai-tónak) is! 
 
• Imádkozzunk tovább Izrael védőinek a védelméért és biztonságáért, akik az IDF-ben, az izraeli légierőnél és a ha-

tárőrségnél szolgálnak! 
 
A jeruzsálemi CFI-ért: 
 
• Imádkozzunk tovább Sharon Sanders folyamatos gyógyulásáért, valamint Rayért, aki segíti őt lábadozása közben! 
 
• Imádkozzunk folyamatosan az ellenség legyőzetéséért, aki támadási kísérleteket indított a jeruzsálemi munkatár-

sak, valamint a CFI különböző országokban tevékenykedő képviselői ellen! 
 
• Ne felejtsünk el imádkozni a Szent Szellem vezetéséért és munkájáért, miközben az Atya a nemzetekben sokak-

nak – életükben először – a szívére helyezi és a gondolataiba plántálja Jeruzsálemet, mert ezek az emberek már 
fontolgatják, hogy támogassák-e Izraelt és az izraelieket! 

 
 
 
Az Ő szolgálatában szüntelenül 

Kevin Howard 
 
Izrael Keresztény Barátai – Jeruzsálem  
E-mail: prayer@cfijerusalem.org 
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Kedves Testvérek! 

Idén is lesz közös Gyülekezeti Szilveszter. 

Erre ezúton is szeretettel hívunk minden Gyülekezeti tagot, kortól függetlenül. 

Sőt, ha valaki olyan családtagjait vagy barátait szeretné meghívni, akik nem tagjai a közösségünknek, bátran megteheti, 

szeretettel várjuk. 

A programokat igyekszünk úgy szervezni, hogy ezekben a gyerekek is részt tudjanak venni. 

Ha valaki egészen kisgyerekkel / kisgyerekekkel szeretne jönni, a baba szobánk rendelkezésre áll az ellátásukhoz. 

Részletek: 

1, A rendezvény neve: Játékos, Zenés - Vidám Szilveszter - 2018 

2, Tervezett programok. 

Kezdés: 18.00- Dicsőítés-Igeszolgálat. 

19.30 – 21.00– Közös vacsora a nagyteremben. 

Belépő díjat nem szedünk, de kérjük, hogy valamivel 

mindenki járuljon hozzá a közös vacsorához. 

Amit hoztok, hozunk – azt fogjuk elfogyasztani. 

Kenyérről, üdítőről és éjféli pezsgőről a szervezők gondoskodnak 

-  21.00 – 22.30  –  Vidám, közös csapat játék 

-  23.30 -- 24:00 -- Dicsőítés 

-  24.00 -- 00.30 -- Himnusz-Köszöntések 

-  00.30 --  -- Tűzijáték a Bosnyák téren 

 A játék alatt, hölgyeknek kézmasszás az előtérben. 

3, Jelentkezés 

- Jelentkezni Izsáki Bélánál lehet személyesen, vagy e-mailben (belaizsaki@gmail.com). 

- Kérem, hogy aki jelentkezik, Izsákiné Krizsán Timivel is egyeztessen arról, 

hogy milyen étellel járulna hozzá a közös vacsorához. 

Timivel egyeztetni személyesen lehet, a vasárnapi alkalmak után, vagy email-ben (krizsan.timi@freemail.hu) 

 

A Szilveszteri programra a vasárnapi hirdetésekben is hívunk majd, hogy az email címmel nem 

rendelkezők is jelentkezhessenek. 

 Mindenkit szeretettel várunk! 

Szeretettel és áldás kívánással—Izsáki Béla. 

 
 

26.oldal 

Izsáki Béla 

Tekintetünk 2018 december 

Gyülekezeti Szilveszter 

mailto:izsakimagdolna@gmail.com
mailto:krizsan.timi@freemail.hu


 

 

 
 

 

 

Izsáki Béla 
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Meghívó 



 

 

 
 

 
 

Kedves Testvérek! 
Gyülekezetünk néhány lelkes, énekelni szerető tagja tavaly alapított egy kamarakórust. Ide szeretnénk jó 
hangú férfi és nőtestvéreket (fiatalokat is) toborozni, mivel igencsak kevesen vagyunk még. 
Amennyiben valaki tudja vállalni, hogy a vasárnapi istentisztelet után egy órácskát a próbákra szán, szere-
tettel hívjuk tagjaink sorába. 
Feltételek: 
- odaszánt keresztény élet, 
- jó hang és hallás, 
- minimális kottaismeret, vagy hallás utáni szólamtanulási képesség, 
- közösségi együttműködő készség. 
 
Ismerkedés céljából részt lehet venni egy-egy próbán, ahol meg lehet nézni a szólamtanulás menetét, a 
felkészülést. A kóruspróbák az emeleti (nagyterem felőli) gyerekóra szobában szoktak lenni. 
Amennyiben valaki szeretne jelentkezni, megteheti Gergely Gabinál (kórusvezetőnknél) és Szilágyi Anná-
nál, akik egy rövid meghallgatás után javaslatot tesznek, hogy az illető - a fenti kritériumok alapján - me-
lyik szólamba tudna bekapcsolódni. 
Célunk, hogy a dicsőítés e formájával is szolgáljunk Istennek és Őt magasztaljuk! Ezt nem csupán nagy ün-
nepek alkalmával (Karácsony, Húsvét, Pünkösd), hanem máskor is szeretnénk megtenni. 
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket. 
Köszönettel: MSZKGY Kamarakórusa" 
 

Utóirat: Természetesen semmiféle versengési szándék nincs 
bennünk a meglévő dicsőítő csapattal szemben, hiszen abszo-

lút laikusok vagyunk. 
 

Köszönettel: Gergely Gabi és Szilágyi Anna 
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Toborzás Szilágyi Anna 

T O B O R Z Á S 



 

 

 
 

 

Szeretettel köszöntjük decemberben született testvéreinket! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Lányiné Kati 
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Ádám Zsuzsa (ifj.) Ifrym Speranta Pap Anett Lídia 

Bálint Zoltánné Izsákiné Koczka Gabriella Rácz Gyula 

Biró Mária Jónás Károly Rácz Gyuláné 

Döbrőssy Edina Kerekes Soma Lőrinc Simon Ferencné Marika 

Dr. Kerekes Máté Kis Árpádné Somodi József 

Éles Gáborné Kujbos György 
Szabó Lászlóné           

Székelyhidi Márta 

Ifrym Nicolae Marótiné Németh Ibolya Szalai Zoltánné Jutka 

 Tóth Lázár  

Születésnaposaink 
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Mézes László 

Tekintetünk 2018 december 

2 
Zatykó Jutta: Hálát adok az Úrnak, hogy átsegített a 
csípő-műtétemen 

Az Úr erősítsen meg ismét, hogy tudjam folytatni Péterrel 
együtt az Ő Országának építését 

3 
Kerekes Ernő és Eszter: Hálát adunk, hogy Isten meg-
ajándékozott minket Vilmos unokánkkal 

Hittel kérjük az Urat, hogy legyen teljes gyógyulás a kopo-
nya csont-fejlődési problémájára, és Ari is álljon teljesen 
helyre a szülési sebekből 

4 
Kerekes Ernő és Eszter: Köszönjük, hogy együtt örül-
hetünk Bogiékkal második gyermeküknek, Aliznak 

Isten adjon teljes, maradéktalan gyógyulást a pszeudo-
Kruppos köhögéséből, és Bogi is tudjon ott aludni vele a 
kórházban 

5 
Zúgó Szél Alapítvány: Dicsérjük Istent 2018 minden 
áldásáért 

Kérjük az Úr kegyelmét, vezetését, támogatását és erejét 
2019-re is 

6 
Hegedűs Zsófia: Hálát adok Istennek a mindennapi 
gondviseléséért és imádságaim meghallgatásáért 

Kérem, hogy legyen velem az Úr a következő évben is, hogy 
az új helyemen is hűséggel szolgálhassam Őt 

7 
Zagyva Sándor: Köszönöm az Úrnak, hogy Ő mindig 
velem van, mindig számíthatok az Ő segítségére 

Kérem, hogy Isten gyógyítson meg engem sokféle betegsé-
gemből (pl.: izomsorvadás, katéter, fogyás, stb.) 

8 
Kerekes Ernő: Hálát adok a Búzamag Bibliaiskola 25 
éves működéséért, köszönöm, hogy sokan kaptak 
áldást és erős alapot a hitben 

Kérem Isten kegyelmét, erejét és bölcsességét, hogy a kor-
szerűsítési munka is a legjobban sikerüljön 

9 
Marótiné N. Ibolya: Köszönöm az Úrnak, hogy átsegí-
tett életem nehéz küzdelmein 

Isten kegyelme vegye körül Földi Hajnalkát, hogy egészsé-
ges kisfiúnak adhasson életet 

10 
Balog Zoltánné: Magasztalom Istenünket, hogy Ő 
Angliában is megtartóm és gondviselőm 

Mint magánvállalkozó, sikerüljön az újfajta munkavállalá-
som, és fogászati kezelésem érjen a végére 

11 
Bálint Zoltán: Hálát adok Istennek, hogy a Tőle kapott 
találmányom évek óta stagnáló ügye megmozdult 

Kérem, hogy készüljön el a prototípus, és találmányom 
sokaknak legyen a hasznára 

12 
Áldjuk Istenünket, hogy sok, ragyogó szemű gyer-
mekkel ajándékozta meg gyülekezetünket 

Hívjon el az Úr olyan szolgálattevőket, akik a babaszobában 
segítenek 

13 
Gulyás-Pádár család: Köszönjük, hogy Isten hűséges 
volt hozzánk, megsegített minket 2018 harcaiban 

Kérjük, hogy a kilépők pótlására az Úr küldjön két új gondo-
zónőt a jövő év elejétől ahhoz az alapítványhoz, ahonnan 
Csilla a gondozást kapja 

14 
Szilágyi József: Hálát adunk az Úrnak, hogy decem-
berben Ágnes és Magdolna lányunk is gyermeket vár, 
3-ik és 4-ik unokánkat 

Istenünk áldását, segítségét és védelmét kérjük az édes-
anyákra és a születendő gyermekekre 

15 
Áldjuk az Urat kijelentett Igéjéért: „Nem jó az ember-
nek egyedül lenni; szerzek neki segítőtársat, hozzá 
illőt (1.Móz. 2:18) 

Hallgasd meg, Urunk, azoknak a fiataloknak a kiáltását, akik 
Tőled várják az általad kirendelt társukat 

16 
Dr. Nagy Dániel: Köszönjük, hogy mi is lehetünk a Jó 
Hír postásai, kivihetjük az utcára az Evangéliumot 

Istenünk áldása legyen a mai evangélizáción, amikor gyüle-
kezetünk fiataljai meghívót osztanak Zuglóban a karácsonyi 
istentiszteletünkre 

17 
Köszönjük, hogy a Tőled kapott anyagi javainkból jó 
szívvel és örömmel adakozhatunk mások javára 

Adjon az Úr nekünk adakozó lelkületet, mert „aki mást fel-
üdít, maga is felüdül” (Pld. 11:25) 

18 
Dr. Nagy Dániel: Áldjuk Istenünket a hozzánk tartozó 
idős és egyedülálló testvéreinkért 

A Szent Szellem kenete legyen a mai ünnepi alkalmunkon, 
az Úr öröme töltse be mindannyiunk szívét 

19 
Hálatelt szívvel mondunk köszönetet közösségünk 
tanítóiért, akik tolmácsolják nekünk Igéd igazságait 

Legyen Isten beszéde igen tiszta és pajzs gyermekeid szá-
mára, akik Hozzád folyamodnak minden nap (Pld. 30:5) 

20 
Köszönjük, Istenünk, hogy Neked nincs fogadóórád, 
mindenkor jöhetünk Hozzád nehézségeinkkel 

Hadd élje át minden beteg, küszködő testvérünk, hogy Ő 
„Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebei-
ket.” (Zsolt. 147:3) 

Hálaadások - imakérések decemberben 



 

 

 
 

 

 

Mézes László 

31.oldal 2018 december Tekintetünk 

21 
Hálásak vagyunk közösségünk jól működő szolgálatai-
ért: imakörök, gondnok, gk. vezető, beteglátogatók, 
vendéglátók, stb. 

Mindenki találja meg és töltse be Istentől kapott felada-
tát, szolgáljunk az Úrnak örvendezéssel (Zsolt. 100:2)  

22 
Mézes hp.: Köszönjük, hogy a mi életünkben valósággá 
lett az Ige: „Aki nekem szolgál, megbecsüli azt az 
Atya” (Jn.12:26) 

Istenünk áldását és vezetését kérjük egyhetes németor-
szági, karácsonyi szolgálati utunkra 

23 
Hálásak vagyunk a MSZKGY egységéért, a baráti kap-
csolatokért, és püspökünkért, Lakatos Péterért 

A ránk köszönő új esztendőben belső összetartásunk nö-
vekedjen tovább, az Úr áldása legyen gyülekezeteinken 

24 
Köszönjük, hogy Isten úgy szerette e világot, hogy az Ő 
egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen (Jn. 3:16) 

Jézus Krisztus születésnapján adjuk Neki szívünket, és a 
mi szemeink őrizzék meg az Ő útjait (Pld. 23:26) 

25 
Mézes hp.: Magasztaljuk az Urat, hogy Trossingenben 
is hirdethetjük az örökkévaló Evangéliumot 

Legyen élővé a Biblia üzenete ma is, és az itt élő testvére-
ink ne csak hallgatói, hanem megtartói legyenek az Igé-
nek (Jk. 1:22) 

26 
Mézes hp.: Köszönjük, hogy ma ismét Singen-ben ad-
hatjuk tovább a karácsonyi üzenetet 

Hadd legyünk olyan tanúid, akik nem szégyellik az ő Uruk-
ról való bizonyságtételt 

27 
Mézes hp.: Áldjuk az Urat, hogy ma ismét találkozha-
tunk Pallai Lacival és családjával 

Tegye áldottá az Úr közösségünket, tudjunk egymás hite 
által mindannyian épülni és megerősödni 

28 
Magasztaljuk Istenünket az IPHC-ban munkálkodó test-
véreinkért, köszönjük önzetlen barátságukat 

Teremjen sok gyümölcsöt és mélyüljön el még jobban az 
IPHC és az MSZKGY közötti szeretet és barátság 

29 
Köszönjük Gere József és Lilla hűséges szolgálatait a 
PAX TV műsorainak vezetésében 

Nyíljon lehetőségünk arra, hogy a média csatornáin át 
még erőteljesebben hirdessük az Evangéliumot 

30 
Áldjuk az Urat közösségünk dicsőítő csapatáért, kö-
szönjük, hogy bevisznek minket az Ő jelenlétébe 

Tanítsanak nekünk 2019-ben is sok új, Téged magasztaló 
dalt, hűségükért kapjanak kettős jutalmat 

31 
Dr. Nagy Dániel: Hálát adunk 2018 minden átéléséért, 
és Isten sokféle kegyelmének megtapasztalásáért 

Hittel, bátran nézünk előre, mert tudjuk, hogy Jézus Krisz-
tus tegnap és ma és örökké ugyanaz (Zsid.12:8) 

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. Bíró Mária 
18. Bíró Erzsébet 
19. Somodi Julika 
20. Ifrym Ilona 
21 Ifrym Reményke 
22. Győrffy Vali 
23. Nagy Gerzsonné 
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PROGRAMAJÁNLÓ 

 

December 10.  (hétfő) 10.00 óra Baba-Mama Klub - Angol u. 

December 14.  (péntek) 14.00 óra Közbenjáró Édesanyák karácsonyi alkalma 

December 16.  (vasárnap) 10.00-12.00 óra Evangélizáció - meghívó osztás 

     karácsonyi Istentiszteletre (felsősök és fiatalok) 

December 18.  (kedd) Idősek és egyedülállók karácsonya - Angol u. 

December 25.  (kedd) 10.00 óra Karácsonyi Istentisztelet - Angol u. 

December 31.  (hétfő) 18.00 óra Szilveszteri Istentisztelet - Angol u. 

Munkatársak: 

Dr. Nagy Dániel, Dr. Hegedűs Mónika, Kui Vilmos, Tóth Lázár, Pusztainé Zsófi, 

Szilágyiné Anna, Rowe család, Gulyás Csilla, Izsáki Béla, 

Mézes László, 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/

