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V. évfolyam 
1. 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) 



 

 

 
 

 
 

Köszöntő 

Sz eretettel köszöntelek Benneteket az új év kezdetén. Új év, új lehetőségek, új feladatok és elha-

tározások. Fontos azonban a „mennyei egyeztetés”, bármihez is akarjunk fogni! Vannak olyan 

dolgok, amelyek általánosak, úgymond nem igényelnek nagy elcsendesedést, mert tudjuk, hogy mi az Is-

ten szerint való. Lehetnek azonban ennél sokkal nagyobb dolgok, például költözés, munkahely, iskolavál-

tás, stb., amelyeknél azonban fontos, hogy meg legyenek beszélve az Úrral! Ő mindig válaszol, figyelnünk 

Őrá azonban nekünk kell. „Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok!” (Jakab 4:8) 

Ha követjük az Ő útmutatását még akkor is, ha mi nem azt gondoltuk, akkor biztosak lehetünk benne, 

hogy a legrövidebb úton jutunk a célig. „Bízzál az Úrban teljes szívből és ne a magad eszére támasz-

kodj!” (Példabeszédek 3:5) Szerintem velünk, emberekkel, az a nagy baj, hogy túl sokat teszünk saját erő-

ből és amíg mennek a dolgok, addig meg se állunk, hogy bölcsességet és útmutatást kérjünk Istentől, Aki a 

legjobbat már rég elkészítette a számunkra. 

Nekem minden új év kezdetén elsőként az jut eszembe, hogy reményteljes jövő az osztályrészünk. 

(Jeremiás 29:1) Ez van elkészítve. Legyünk nyitottak és készek arra, hogy átvehessük!  

És amit még szeretnék a szívetekre helyezni, az a Békesség! 

Békesség Istennel, egymással, önmagunkkal és békesség Magyarországnak! 
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KÖZELEBB 
„Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.” 

Jakab levele 4:8a 

 A mikor elkezdődik egy új év, akkor ideális esetben hálaadással tekintünk vissza a mögöttünk lé-
vő esztendőre, sikerekre, eredményekre, mindenre, amiről tudjuk, Isten kegyelméből valósult 

meg az életünkben! A visszatekintés után pedig következik az „előre nézés”, amikor új célokat tűzünk ki 
magunk elé. Ezek az elhatározások nem azonosak az olyan újévi fogadalmakkal, amikor hirtelen felindulás-
ból (vagy már 25. alkalommal) megfogalmazunk valamit (lehetőleg pontban január 1-én, 0 óra egy perc-
kor), és rövid időn belül bebizonyosodik, hogy nem tudjuk, vagy nem is akarjuk igazán teljesíteni a foga-
dalmunkat. 

 Egy cél eléréséhez alapvető fontosságú, hogy jól meghatározzuk a célt! Egyszerű, de világos és hatá-
rozott célt kell megfogalmaznunk! Nem azt mondom, hogy kis dolgokról álmodjunk, de szeretném, ha az 
év eleji elhatározásunk nem fulladna kudarcba (néhány napon, vagy egy-két héten belül)! 

 Az a vágyam, hogy 2019-ben, napról napra közelebb kerüljek, kerüljünk Istenhez, egyéni és gyüleke-
zeti szinten egyaránt! Krisztus visszajövetelének időpontjához minden pillanattal közelebb kerülünk, ez 
tőlünk független dolog, de az már igencsak rajtunk múlik, hogy mennyire kerülünk közel a Teremtő és 
Megtartó Istenhez, az Ő Fiához, a Megváltó Krisztus Jézushoz és a Szent Szellemhez! Istenünkhöz érdemes 
nagyon közel lennünk! A fenti idézetben bátorításként olvashatjuk, hogy Isten aktívan válaszol a mi köze-
ledésünkre. Ezért is csodálatos a mi Istenünk, mert Ő nem megközelíthetetlen, hanem nagyon is vágyik a 
szoros kapcsolatra, áldott közösségre gyermekeivel. Ebbe a kapcsolatba az áldást Ő adja! Gondoljunk arra 
a kisgyermekre, aki az édesapjával kéz a kézben nagyon büszkén sétál: nincsen benne félelem, tudja, hogy 
ketten „együtt” milyen erősek, nem fáradt, de tudja, hogy apja karjaiban akkor is biztonságban van, ha 
mégis elfáradnának a lábai és tudja, hogy az ő apukájának semmi sem lehetetlen! Ha nagyon közel va-
gyunk a mi Mennyei Atyánkhoz, akkor lesz erőnk minden napra, minden lépéshez, lesz bátorságunk és 
hitünk minden harchoz, lesz öröm a szívűnkben, ami másoknak is örömöt ad és lesz bőven hálaadás az 
ajkunkon, ami sokakat bátorít és felemel 

 Ha közelebb kerülünk Istenhez, akkor közelebb kerülünk egymáshoz is és a Mindenhatót közel tud-
juk vinni azokhoz az embertársainkhoz, rokonainkhoz, barátainkhoz is, akik még nem ismerik Őt! 

 Legyen ez a célunk az új évben, hogy közelebb kerüljünk az Örökkévaló Istenhez, közelebb kerüljünk 
egymáshoz és áldássá tudjunk lenni, és közel tudjuk vinni az Ő szeretetét mindenkihez! 

ÁMEN! 

 

 

Szeretettel: Dr. Nagy Dániel 
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Tizenöt plusz kettő 

Közösségünk imacsoportjaira a sokszínűség jellemző. Vannak házi csoportok, testvéreink otthonában, van 
közbenjáró csoport, akik keddenként az Angol utcában tartják alkalmaikat, rendszeresen működik az úgy-
nevezett „Baba-mama klub”, tartanak külön együttléteket a közbenjáró édesanyák, nagymamák. Az év 
vége közeledtével hasznos visszatekinteni arra, milyen sok imádságra érkezett válasz Istentől. Ez mindig 
hálára indítja a szíveinket. 

Ez utóbbi csapat, évzáró alkalmára engem is meghívott a vendéglátó Ortuncs Gabi az otthonába. A péntek 
délutáni, csupa kedves nőtestvér között—Bálint Zolival együtt ketten—imádkozó nagypapaként mi is jelen 
lehettünk. 

A Lányi Kati irányította csoport testvérei jó légkörű beszélgetésben elmondták, mi az aktuális örömük és 
milyen nehézség van a családjukban, ami további közös imádságot igényel. 

Kati felolvasott egy figyelemre méltó tanácsot minden jelenlevő előtt. Engem annyira megfogott, hogy 
közre is adom. 

Egyesek nem is tudják, milyen fontos, hogy léteznek. 
Egyesek nem is tudják, hogy milyen jó, ha csak látják őket. 
Egyesek nem is tudják, milyen áldásos közelségük. 
Egyesek nem is tudják, milyen szegények lennénk nélkülük. 
Egyesek nem is tudják, hogy ők az ég ajándékai. 
Megtudhatnák, ha mi elmondanánk nekik. 
       Brunó Ferrero 
 

A nőtestvérek egymás után elsorolták, mindazt, ami a családjukban Isten beavatkozását igényli. Unoka 
születés, egészségügyi problémák, együttélési kérdések voltak többnyire az elsoroltak között. 

Ezeket mind - mind hittel imádságban Isten elé tártuk, abban a biztos reménységben (amely meg nem szé-
gyenít), hogy a természetfelettiből kellő időben segítség érkezik, minden helyzetre. 
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Bálint Zolit és engem (tiszteletbeli véneket) kértek, hogy 
adjunk hálát az imádkozó édesanyák hűségéért és áldjuk 
meg ezt a kedves szolgálatot, hogy bátorító módon to-
vább építsék a gyülekezet egységét. Ezt a kérést szívesen 
megtettük. 

Az évzáró további történései a gazdagon megterített ün-
nepi asztal álló fogadásával folytatódtak. Felsorolni is ne-
héz lenne, mindazokat a finomságokat, amelyet a tapasz-
talt és szorgos asszonytestvérek készítettek. A sült húsok-
ból, salátákból, édes és sós süteményekből, üdítőkből 
mindenki ízlése szerint fogyaszthatott, miközben vidám 
csevegés folyt az unoka történetekről, vagy éppen a ka-
rácsonyra készülődésről, az ünnepi menüről, receptekről. 

A jelenlevők apró ajándékkal kedveskedtek egymásnak, mindenkinek jutott egy - egy karácsonyfadísz, igés 
köszöntés, édesség vagy pici gyertya. 

Örültem, hogy én is részese lehettem ennek a bensőséges, családias légkörű együtt-
létnek. 

Köszönjük édesanyák, nagymamák ezt az igen hasznos szolgálatot! 

Pozsgai József 
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Gyülekezeti média 2018 

 

 Hálásak vagyunk, hogy a 2018-as évben sikerült néhány területen előre lépni vagy fejlődni a gyülekezet külső, 

elsősorban online megjelenését tekintve. A 21. században az egyháznak is szükséges haladnia a kor lehetőségeivel 

és kihívásaival, valamint mára már jelentősen átalakultak az online média szokások is. Az internet és az okos eszkö-

zök elterjedésével és fejlődésével az ezzel járó előnyöket és lehetőségeket figyelembe véve szeretnénk jelen lenni 

ezeken a szegmenseken is, mint gyülekezet és közösség. Ez alatt most a saját weboldal, a YouTube, vagy Facebook 

adta területeket értem. 

 Az új zuglói gyülekezeti honlap tavasz óta teljesen új megjelenéssel és felépítéssel jött létre a 
www.szabkerzuglo.hu címen, valamint elérhető a www.szabadkereszteny.hu címről is. A múltbeli nehezen frissíthe-
tő és felépülő honlappal ellentétben most közel 2-3 hónap alatt elkészült az új weboldal. Mivel korábban a gyüleke-
zet nevében is változás történt, ezért a Szabadkeresztyén név is megszűnt, valamint a korábbi, azonos címen műkö-
dő gyülekezeti honlap is. Az új honlap tervezésénél az átláthatóság és letisztult egyszerű megjelenés volt a célunk. 
Olyan hasznos funkciókkal mint a média menüpont, - benne élő közvetítéssel, videó és letölthető hanganyagokkal, 
az újsággal, - a naptár, vagy a térkép, amely akár a kedves látogató számára azonnal útvonalat is tervez a gyüleke-
zethez. 
 Nem vagyunk ugyan nagy közösség, de technikailag sikerült megteremteni a lehetőségét annak is, hogy a va-
sárnapi istentiszteleteket élő közvetítés formájában a világ bármely pontjáról vasárnap 10 órától követni lehet az 
interneten. Ezzel biztosítva azt, hogy ha valaki nem is tud jelen lenni fizikálisan a zuglói imaházban, otthonról figye-
lemmel követheti az idehirdetéseket. A tanítások videói a gyülekezet YouTube csatornáján bármikor visszanézhe-
tők, amely közvetlenül elérhető a saját honlapunk média menüpontjából is. 

www.youtube.com/user/MOSzabadkeresztyen. 
A hanganyagokban pedig a tanítások letölthetők és meghallgathatók mp3 formátumban. 

 A Facebook adta lehetőséget is szeretnénk kihasználni és jelen vagyunk Zuglói Szabadkeresztény Gyülekezet 

néven, ahol aktuális információkkal, fényképekkel és események hirdetésével is hírt tudunk adni magunkról. Keres-

sétek, kövessétek és lájkoljátok az ott található tartalmakat. Szintén a Facebook segítségével tavaly óta működik a 

Szabker Zugló gyerekcsoport, amely egy zárt csoport a közösségünkbe járó szülők részére. Itt adtunk pl. naponta 

hírt és osztottunk meg fényképeket a gyerektáborok egy-egy napjáról. 

 Számos alkalommal hallottunk már pozitív visszajelzést arról, hogy a YouTube videók, vagy a honlap segítség-

ével hitetlen barátok, ismerősök betekintést nyerhettek a gyülekezet életébe és többen felkeresték a közösségün-

ket az ott szerzett információk és benyomás alapján. Ez továbbra is az egyik fő célunk és szeretnénk még több fóru-

mot és lehetőséget megragadni ezen eszközök segítségével, hogy az evangélium, mint jó hír másokhoz is eljuthas-

son szerte a világon, most már szinte akadálytalanul. 

 

Pozsgai Péter 
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Dicsőítő szolgálat 

 

A dicsőítő szolgálatban 2018 igazán áldott év volt. Nagyon hálá-

sak vagyunk Istennek, hogy három új énekes csatlakozott a csa-

pathoz. Csenge, Kincső és Edina nagyon lelkesek és a dicsőítő lel-

kület látható hozzáállásukon, életükön. 

 

 

Isten csodás keze vezette a gyülekezetünkhöz Edyt és Dávidot, akik egyéb-

ként az uszkai gyülekezetben szolgáltak évekig. Érkezésükkel dinamiku-

sabb, lendületesebb lett a dicséret. Már nagyon régóta imádkoztunk új 

hangszeresekért, és az utánpótlás továbbra is imatéma. Hiszem azt, hogy 

Istennek jó terve van ezzel a csapattal és még lesznek olyanok, akik beáll-

nak ebbe a szolgálatba. Nagyon szeretem a dobot, a gitárokat, a színvona-

las zenei hangzást, de a legnagyobb örömet az adja, amikor összeforr a szí-

vünk a gyülekezettel és egy szívvel, szellemben és igazságban imádjuk a mi 

Urunkat. 

 

Szintén hálás vagyok Istennek, hogy becsatlakoztunk az Élő Ige Gyülekezet által szervezett dicsőítő alkal-

makhoz, ahol más közösségekből érkező tesókkal dicsérhetjük a Mindenhatót. Ezeken a csütörtökökön a 

dicsőítésé a főszerep, de gyakran hallunk építő bizonyságtételeket rövid gondolatokat. Ezek az esték nagy-

szerű alkalmak egy kis elcsendesedésre, amire szerintem nagy szükségünk van ezekben a napokban. 

 

 

 

Pozsgai Viktor 
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Bemutatkozás 

Kerekes-Hervai Brigitta 

1994-ben születtem egy evangélikus család legkisebb sarjaként. Istennel kiskorom óta nagyon jó a kapcso-

lat. Óvoda óta jártam hittan órákra és templomba, innen kaptam a legfőbb tanításokat. Majd fogászati 

asszisztens lettem és Nagyné Mónika által kerültem a gyülekezetbe, innen is látszik, hogy a munka nem 

csak az a bizonyos 8 óra, amit nem otthon töltünk, hanem lehet evangelizálással és hittel tölteni és végez-

ni. 

 

A bemerítkezésen nem gondolkoztam sokat, mert tudtam, amint lesz al-

kalmam megerősíteni Istenben a hitem, azt nem halogatom. 

 

 

 

 

 

Hálás vagyok, hogy eljöhettem a gyülekezetbe és megismerhettem Bálintot, akivel június óta boldog há-

zasságban élhetünk. 
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Bemutatkozás 

Dödrőssy Ádám 

Egy keresztény családból származom. 16 éves vagyok, gimnáziumban a 2. évemben járok. Nagyjából 3 év-
vel ezelőtt a Győri család szervezte lovastáborban tértem meg és azóta vártam az alkalmat, hogy mikor 
merítkezzek be. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerítések hirdetésekor volt, hogy megkérdezték mire várok? Miért nem merítkezem be, hiszen meg-
tértem. Ezen én is sokat gondolkodtam és azt kaptam, hogy merítekezzek be, ne várjak tovább hiszen Is-
ten vár rám és arra, hogy végre teljesen átadjam az életem neki. 
 
 
Köszönettel, 
Döbrőssy Ádám 
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Bemutatkozás 

Lendvai Gábor 

Jelenleg földmunka gépkezelőként dolgozom. Először 14 éves voltam mikor megtértem Tóalmáson, de 

sajnos ennek ellenére az ördög erősen csábított és rossz útra terelt, sok pénzt adott és egy házasságon 

kívüli családot. Belecsábított az alkohol rabságába annyira, hogy már semmi más nem érdekelt csak a 

pénz és a pia. Ennek meg is lett az eredménye: mindent elvesztettem, depressziós lettem és nyugtatókba 

kapaszkodtam. Mikor egyedül ültem az ágyon jött egy belső sugallat, ami azt mondta nem vagy egyedül, 

van neked egy Jézusod. Ekkor kézbe vettem a bibliát és elkezdtem olvasni. Ez történt 4 éve, azóta minden 

függőségemtől Jézus megszabadított. Kaptam egy egzisztenciális életet és egy gyönyörű feleséget, aki hit-

ben együtt él velem. Röviden így tudom összefoglalni a történetem. 
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Megtérésem története 

Keresztény családban születtem egy szép novemberi estén, tíz perccel ikertestvérem világra jötte után. Négyen 
voltunk testvérek, így hát az akkori nehéz időkben szüleink nagy gondok közt tudták előteremteni a család számára 
szükséges dolgokat. Szegényen éltünk, de én ezt kisgyermekként nem éreztem. Nagy pozitívum volt, hogy szüleim 
élőhitű keresztényként tudták, hogy nem csak a fizikailag érzékelhető dolgok megléte szükséges, hanem az Úr Jé-
zussal való közösség is.  T u d t a m, hogy van Isten,  ez nem volt idegen számomra. Ebben a légkörben nőttem fel, 
sokszor voltam gyülekezetben, hallgattam a gyerekórákon a bibliai történeteket, később pedig a felnőtteknek szóló 
prédikációkat. 

A kamasz évek azonban - mint bárki másnál is - lehűtötték bennem ennek a meghitt családi légkörnek a mele-
gét. Időnként - szüleim kedvéért, meg saját meggyugtatásomra - elmentem a gyülekezetbe, ifjúsági órákra, kirándu-
lásokra, stb. Ezek azonban nem töltötték be a bennem lévő ürességet és hiányérzetet.  

Abban az időben többször volt a TV-ben egy “Ki mit tud” című műsor, ami a mostani tehetségkutató versenyek (pl: 
X-faktor) elődje volt Magyarországon. Ezek a műsorok nagyon tetszettek, mert igazán sok tehetséges fiatal kerülhe-
tett így rivaldafénybe. 

Nagyon szerettem a népdalokat és a spirituálékat, ezért elhatároztam, hogy veszek egy gitárt és azzal fogok éneke-
ket tanulni. Arról álmodoztam, hogy egyszer talán én is bekerülhetek egy ilyen énekversenybe. 

Istennek azonban más terve volt velem. A gitárvásárlásban már - mint később kiderült - Ő vezette lépteimet. 
1975. január 5-én, egy áldott gyülekezeti istentisztelet után befogadtam Jézust a szívembe, megtértem. 20 éves 
voltam. A debreceni keresztény fiatalok felszabadult, örömteli éneklése teljes valómat átjárta. Látszott rajtuk a 
megtisztult, szabad élet. Minden daluk Jézust magasztalta. Éreztem, hogy ez az éneklés nem csupán a zenei tehet-
ségük fitogtatása, hanem belső örömük és békességük gyümölcse. Ez ragadott meg legjobban. Égő vágy volt a szí-
vemben, hogy ennek én is részese lehessek. Azon a napon megtapasztaltam Jézus Krisztus szeretetét, bűnbocsájtó 
kegyelmét és azóta nemcsak  t u d o m,  hogy van Isten,  hanem  h i s z e m  is.  

A népdalokat felváltotta az Úr ajándékaként kapott éneklés. Tele voltam örömmel és túláradó szeretettel, amit leg-
inkább úgy tudtam kifejezni, hogy hangomat és zenei tehetségemet Isten szolgálatába állítottam. Az Úr ezt a dönté-
semet nagyon megáldotta, hiszen sok-sok új dalt, zsoltáréneket szerezhettem, melyeket a gyülekezetben is énekel-
tünk. Már nem a “Ki mit tud”-os siker és hírnév inspirált, hanem az Isten iránt érzett mérhetetlen hála és köszönet.  

Az életem megváltozott. A céltalanságot felváltotta az Istennek való céltudatos szolgálat. A naponkénti bibliaolvasás 
és imádság nem volt teher számomra, hiszen Isten személyesen szólt hozzám ezáltal. Rengeteget olvastam és alá-
húztam az igeverseket, amelyekben felfedeztem az Úr valóságos jelenlétét. Azóta is hamisítatlan kincset jelent szá-
momra az az életközösség, amit az Úrral élhetek. Élet-elemem lett a hit, mint halnak a víz, vagy élővilágnak a nap-
fény. Jézus nélkül nem tudok élni! Nagy segítség a gyülekezeti élet és az őszinte testvéri kapcsolat mindazokkal, akik 
számára szintén Isten jelenti a legnagyobb kincset.  

Ezt a 44 évvel ezelőtti döntésemet azóta sem bántam meg. Úgy várom az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét, mint 
amikor az esküvőmre készültem. Naprakészen. 

 

 

Szilágyi Anna 
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„…aki hálával áldozik az dicsőít engem…” (Zsolt. 50:23.) 
„…adjanak hálát az Úrnak az Ő kegyelméért…” (Zsolt. 107:8.) 
„…hálákat adván mindenkor mindenekért…” (Ef.5:20.) 

 

Hála az égnek! 
(Az első magyar hálakutatás tanulságai) 

 

Néhány hete a fodrásznál a Nők Lapjában megláttam egy érdekes cikket, melynek a 

fenti írás volt a címe. A cím alatt lévő néhány kiemelt sor igen felkeltette az érdeklő-

désemet. Idézem: „A világ legbiztosabb önsegítő módszerét már a Bibliában is leír-

ták, igazolták neurológusok, kognitív pszichológusok. Ez mindenféle vallás, sőt, a 

nagymamám tanítása is, mégsem bízunk benne eléggé. Talán mert ingyenes, egy-

szerű, könnyű. És garantáltan működik.” 

 

Dr. Ferenczi Andrea a Károli Gáspár Egyetem adjunktusa az 50. zsoltár, illetve az eredeti héber kifejezés, a 

„jésa” kapcsán (mely a szorultságból, testi, lelki tehertől, vélt vagy valós ellenségtől való szabadulást is 

jelenti) a hála felszabadító hatását kezdte tanítványaival vizsgálni. 

Az elmúlt két évben átfogó kutatást végeztek a hála életünkre gyakorolt hatásáról. Faggattak hajléktalano-

kat, 65 év felettieket, házasságban élőket, egyedülállókat, elit középiskolában tanuló diákokat és hátrá-

nyos helyzetű fiatalokat, tanárokat és nagycsaládosokat, egészségügyben dolgozókat, illetve fogyatékkal 

élők gondozását ellátókat stb. Kitöltettek velük egy tesztet, majd arra kérték őket, hogy négy-öt hétig ve-

zessenek Hálanaplót. Ezt követően ismét kitöltették velük a kérdőíveket és megnézték, mi változott a né-

zőpontváltás hatására, vagyis arra, ha elkezdenek azzal foglalkozni, ami van, ahelyett, ami nincs, miközben 

újraértékelik azt is, hogy valójában mi számít fontosnak. 

Arra voltak kíváncsiak, támogatja-e a hála a lelki megküzdőképességet, csökkenti-e a szociális szorongást, 

értelmesebbnek élik-e meg az életüket azok, akik rendszeresen számba veszik, hogy mi minden jó van az 

életükben. 

A cikk leír egy nagyon érdekes kísérletet is. A „Láthatatlan gorilla” nevet viselő szociálpszichológiai kísérlet 

során olyan videót készítettek, melyben a diákok kosárlabdát passzolgatnak egymásnak. Arra kérték a kí-

sérleti alanyokat, számolják össze, hogy a felvételen a fehér pólót viselő játékosok hányszor kapják el a 

labdát. A tesztalanyok elsöprő többségének nem tűnt fel, hogy miközben a sikeres passzokra fókuszáltak, 

egy gorillakosztümös ember sétál át hadonászva a pályán. A kísérlet arra mutat rá, hogy agyunk olyan tör-

vényszerűségeket vesz észre, amelyek a várakozásainkkal egybevágnak. Akár a WEB keresőmotorja, 

agyunk is hajlamos rá, hogy még többet „dobjon fel” abból, amire „rákerestünk”. Önsajnáló, irigy, szoron-

gó vagy szívet melengető, lelkesítő, az élet gazdagságát rögzítő gondolatokat? – bármelyiket is választjuk, 

egyre többet észlelünk majd belőlük. 

A hála energia. A spanyol költő Federico Garcia Lorca úgy írta le: „tüzes lélek, amely a talpadtól mászik 

felfelé, és egyszerre azt érzed, AZ ÉLET EGYSZERŰEN MŰKÖDIK.” 
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A hála védőfaktor: meglepően széles hatása van az életvitelszerű hálának. Hat az egyén önértékelésére, 

csökkenti a szociális szorongást, testi egészségre (pl. vérnyomás, szív és érrendszeri panaszok) életminő-

ségre, jóllétre. A hálás emberek elégedettebbek a munkájukkal, segítőkészebbek, könnyebben bocsátanak 

meg, társaságkedvelők. 

A cikk idézett néhány részletet azokból a hálanaplókból, amiket a tesztalanyok írtak. Meglepő volt szá-

momra, hogy a hála mennyire nem függ a körülményektől. 

„Hálás vagyok, hogy felkeltem. Láttam az unokáimat. Kibékültem a párommal. Délután kisütött a nap! Aludtam egy jó 

nagyot. A szobatársaim aggódtak értem! Jólesett!”      /55 éves hajléktalan nő/ 

„Hálás vagyok a szüleimért, hogy olyan gonddal neveltek. Hálás vagyok utódaimért, hogy összetartanak. Hálás vagyok 

a barátaimért, akik mind a mai napig kitartanak mellettem. Hálás vagyok, hogy feleségemmel 65 évig kitartottunk 

egymás mellett. Hálás vagyok a derekamért, hogy ma 20 perc alatt beértem a klubba.” /92 éves úr az Óbudai Idősek 

Klubjából/ 

Soha, senki nem állította, hogy a boldogság elérhető cél – mondta a magyar hálakutató – de még ha értel-

mes célnak is tekintjük, újabb csapda leselkedik ránk: keresésével csökken az esélyünk az elérésére. 

„Gondolkodj el azon, hogy boldog vagy-e, és máris nem vagy az” – állítja a filozófus, John Sutart Mill. Vi-

szont az a személy, aki hajlamosabb a hála megélésére, gyakrabban él meg más pozitív érzelmeket is, és 

ritkábban tapasztal negatív érzelmeket. A gyakorta megélt pozitív érzelmek segítik abban, hogy elége-

dettebb legyen az életével. 

Dr. Ferenczi Andrea szerint nemcsak Hálanaplót lehet vezetni. Annak, akinek a kedvességét, gondoskodá-

sát, szeretetét, támogatását még nem köszöntük meg, vagy annak, aki hatással volt az életünkre, megte-

hetjük ezt egy hálalevél formájában. Leírhatjuk mindazt, amiért hálásak vagyunk az illetőnek. Azután oda-

adjuk neki. Vizsgálatok megerősítették, hogy a hála ilyen és hasonló módon történő kifejezésének hatásá-

ra csökken a depresszió és a reménytelenség szintje. Igen, a hála határozottan tanulható és egész éle-

tünkben fejleszthető képesség. Egyéb pozitív szokásokhoz hasonlóan rendszeres ismétléssel lehet elsajátí-

tani és megszilárdítani. 

Megpróbáltam röviden összefoglalni a több oldalas cikk lényegét. Rám nagy hatással volt. Elgondolkod-

tam azon, hogy kifejezem-e a környezetem felé a hálámat, megbecsülésemet, vagy egyszerűen csak ter-

mészetesnek veszem. Ahogy engem pl. „feldob” egy volt kolléga telefonja, aki megemlít egy pozitív emlé-

ket velem kapcsolatban, úgy másnak is szüksége van arra, hogy pozitív és valós megerősítést kapjon tőlem 

azokért a jó dolgokért, amikor Isten áldásként használta őt az életem egy-egy helyzetében. Sok van ilyen! 

Hála ezért az Úrnak is! Mindezt megértve elkezdtem gyakorolni, hogy a karácsonyi ajándékok mellé egy-

egy hálasort is írjak. Remélem, hogy sok-sok ismétléssel lassan elsajátítom ezt a fajta szemléletet, és „92 

éves koromra” olyan jól fogok vizsgázni, mint a fent idézett bácsi az Idősek Klubjából. 

A tudomány pedig nem tehet mást, minthogy az élet minden területén 
igazolja a Biblia igazságait! 

Forrás: Nők Lapja 2018-48. szám Vass Virág írása. 

     Lányiné Kati 
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Kedves Testvérek! 

Szeretnék nektek beszámolni a hozzám tartozó szolgálati területeken, Isten hogyan cselekedett 2018-ban. 

 - Hálát adok az új mikrobuszért, baleset, sérülés és műszaki problémáktól mentesen telt el az elmúlt év. 

Nagy segítség volt a mozgássérült szállításban, táborokban, gyerekszolgálatban, imaköri kirándulásokon. 

Köszönöm a két új Testvért, aki beállt a szolgálatba. 

  - Hálát adok a szociális alapért. Nagy segítség a szükségben levő Testvéreinknek. Köszönjük Istennek, 

hogy indítja a szíveteket az adakozásra. A befolyó összegből rászoruló testvéreket támogattunk. Gyógy-

szer, bérlet, csekkbefizetés fizetését segítettük.  Szeptemberben az iskolakezdésnél segítettük a családo-

kat, karácsonykor nyugdíjasokat, és olyan testvéreket, akikről tudjuk, hogy szükségben vannak.  Köszönjük 

mindazoknak, akik szívükön viselik ezt a szolgálatot és támogatják. Isten gazdag áldása van ezen a szolgá-

laton is. 

  - „ Ki-ki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót 

szereti az Isten.  2 Kor.9:7 „ 

 

  -Hálát adok a Gyülekezetünk Missziós keretéért. Mint tudjátok a Gyülekezet is fizet tizedet, ez képezi a 

missziós keretet. Ebből az összegből kerül kifizetésre a gyülekezetek látogatásánál felmerült utazási, szállí-

tási költség. Gyülekezetek támogatása. 
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- 2018-ban a gyülekezetünk Demecser mellé állt a missziós munkában. Elsősorban a gyerek és ifjúsági 

munka a fő támogatott terület. Korábban már beszámoltam nektek, Isten, milyen munkát kezdett a deme-

cseri gyülekezetben. Köszönöm, hogy együtt dobbant a szívünk a cipősdoboz kezdeményezésre, jó volt 

látni a sok, szép ajándékot. Hiszem, hogy nagy örömöt szerzett a gyerekeknek. Egy testvér felajánlására 

kicsit öreg- kicsit használt, de jó állapotú kisbuszt is tudtunk biztosítani egy mozgássérült testvér számára. 

  - „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.”  

Mk. 10/14 

 

Hiszem, hogy áldott év áll mögöttünk, 

adjunk Hálát az Egyetlen Igaz Istennek. 

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy 

az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki 

hisz Ő benne, el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen. Jn. 3/16 

 

 

Izsáki Béla  
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Izrael Keresztény Barátai  cfi@cfijerusalem.org www.cfijerusalem.org 

2018. december / a zsidó időszámítás 5779. esztendeje 

Illés elképesztő életet élt 
„És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, mondván: Menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a Kérith 
patakja mellett, mely a Jordán felé folyik. És a patakból lesz néked italod; a hollóknak pedig 
megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott” (1Kir 17:2-4). 
 
Sokan eltöprengnek azon, hogy Illés élete és imái mitől voltak annyira hatékonyak és erőteljesek. Elké-

pesztő életet élt. Hollók táplálták. Átélte, hogy az özvegyasszony olaja 
és lisztje csodálatos módon kitartott. Később feltámasztotta az asszony 
fiát. Válaszul az imájára Isten tüzet küldött le a mennyből, amikor Baál 
prófétáival csapott össze a Kármel hegyen. 

Tehát milyen elemeket fedezhetünk fel Illés életében, amelyek a mi 
imaéletünknek is a javára válnának, hogy olyan eredményesen imád-
kozzunk, mint ő?  

Én úgy látom, hogy először is, Illés megtanult maradéktalanul Istenre 
hagyatkozni. Az Akháb királlyal való első összecsapása után Isten a Kér-
ith patakhoz küldte, a Jordántól keletre. Illés nem csak úgy elmenekült, 
hanem – a Biblia szerint – Isten küldte (1Kir 17:2-4). Mindnyájunknak 
meg kell tanulnunk, hogy ha oda megyünk, ahová Isten küldött, akkor 
az Ő akaratában vagyunk akkor is, ha nem értjük, miért kell ott 
lennünk. Illés ott pihent élelem és ellátmány nélkül, Isten mégis gon-
doskodott a szükségeiről. Ott már semmi földi tulajdona nem maradt 
Illésnek, de Isten elküldte a hollókat, hogy reggel kenyeret és húst vigy-
enek neki, este pedig újra húst (1Kir 17:5-6). 

Az Úr ezt követően hívta vissza, hogy álljon Akháb elé, és a Szentírás 
beszámol a Baál prófétáival való találkozásáról is. Emberileg úgy láthat-

juk, hogy ők 450-szeres túlerőben voltak Illéssel szemben, de mindig az egy Igaz Isten jelenti a 
különbséget, bármilyenek is az esélyeink. Miután lehetőséget adott a hamis prófétáknak, hogy segítségül 
hívják a maguk istenét, Illés lép elő és mond valami nagyon érdekeset. A 36. és 37. vers árulja el a ha-
tékony imádkozás valódi titkát: „És amikor eljött az esteli áldozás ideje, oda lépett Illés próféta, és monda: 
Óh Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izráelnek Istene, hadd ismerjék meg e mai napon, hogy te vagy az 
Isten az Izráelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. 
Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg e nép, hogy te, az Úr vagy az Isten, és 
te fordítod vissza az ő szívöket!” 
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Illés szobra Illés barlangjában, 
a Kármel hegyen, Izraelben 

(Joe Freeman engedélyével – Wikimedia) 
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Illés leszögezte, hogy tetteinek a célja az volt, hogy a nép megtudja: az Egy Igaz Isten Ábrahám, Izsák és 
Jákob Istene, és Ő Izrael Istene is. Illés azt akarta, hogy a nép szíve visszaforduljon Istenhez. 

Az imáink céljának mindig annak kell lennie, 
hogy a körülöttünk lévő emberek megtudják: 
Izrael Istene az Egy Igaz Isten, és ha az Ő céljá-
ról beszélünk, az emberek megtudják, hogy az 
Úr cselekedte ezeket a dolgokat.  

Ahhoz, hogy az imáink a leghatékonyabbak és 
a legsikeresebbek legyenek, „az Úr szavát” 
kell imádkoznunk. Aztán, ahogyan a sareptai 
özvegy mondta Illésnek: „Most tudtam meg, 
hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak 
beszéde a te ajkadon: igazság.” A körülöttünk 
élők tudni fogják, hogy ezek nem a mi szava-
ink, hanem a mi Urunk szavai. 

Imádkozzuk az Úr szavait az alábbiakkal kapcsolatban: 
• Izrael folyamatos küzdelme a Gázát körülvevő településekre, de még Bersebára is irányuló szakadatlan 

rakétatámadásokkal, amelyekkel a Hamasz folytatja terrorháborúját Izrael ellen (5Móz 31:6). 
• Izraelnek nagy szüksége van a téli eső megérkezésére időben, még hozzá sok eső kell, hogy a jövő év 

szép és bőséges legyen az ország minden lakója számára (Jóel 2:23). 
• Izrael kormányának – Jeruzsálem polgármesterének is – bölcsességre van szüksége, hogy meghallják az 

Úr valódi szavát, miközben a naponta felszínre kerülő számos kérdéssel foglalkoznak (Péld 4:6-7). 
• Izrael katonai vezetőiért, amint az Úr stratégiáját igyekszenek meghallani az ország számos ellenségével, 

minden határon és fronton vívott harchoz (Ézsaiás 41:10)! 
• Az ország politikai vezetőiért, hogy tudják: szükségük van Isten bölcsességére, amikor Izrael nevében 

döntéseket hoznak nemzetközi szinten, hogy azok összhangban legyenek az Úr időrendjével és tökéle-
tes akaratával (Péld 21:1)! 

• Az ország népéért, hogy mindannyian újra odaforduljanak Ábrahám, Izsák és Jákob Egy Igaz Istenéhez, 
aki a reménységük, a jövőjük és a szabadulásuk (2Krón 7:14). 

 
A jeruzsálemi CFI-ért: 
• Mindazok egészségéért és jólétéért, akik Izraelben szolgálnak és igyekszenek betölteni az Úr életükre 

vonatkozó elhívását Izrael népének alázatos szolgálatával (Zsolt 91:14)! 
• Folyamatos szellemi harc dúl mindazok ellen, akik Isten akaratát keresik Izrael és népe megáldásában (Ef 

6:12)! 
• Az Úr bölcsességéért, hogy elérjük munkája célját Jeruzsálemben és egész Izraelben, hogy tudjuk, mit 

kell tennünk az Ő tökéletes akarata szerint, és sikerüljön ráébreszteni a nemzeteket, hogy mennyire 
sürgető időszakban élünk (Péld 3:13)! 

Az Ő szolgálatában szüntelenül 

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

Szeretnénk egy-két fontos információt megosztani! 

 

Tekintetünk havilapunk utoljára jelenik meg havi példányként. 

Ezentúl negyedévente kerül kiadásra! 

A megjelenés azért ritkul, mert nincs megfelelő mennyiségű és megfelelő tartal-

mú, hozzánk eljuttatott írás ahhoz, hogy egy havonta megjelenő kiadványt meg-

töltsön. 

A változtatást gyülekezetünk vezetősége hozta meg, amit ezúton írásban is köz-

readunk! 

 

 

 

 

Az imanaptár sem jelenik meg ebben a kiadványban, mert mindösszesen 3 db 

személyes imakérés érkezett! A későbbiekben, - amennyiben igény lesz rá, és 

megkapjuk a személyes ill. gyülekezeti imakéréseket - havonta tervezzük meg-

jelentetni, dupla A4 formátumban, ill. a negyedéves kiadvány aktuális hónap-

jában. 
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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 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

Szeretettel köszöntjük januárban 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 

19.oldal Tekintetünk 2019 január 

Januári születésnaposaink Lányiné Kati 

Barsi Ferencné Ilonka Kovács Imre Zsolt Szabóné Varga Magdolna 

Csemer Kálmánné 
(Cserkó Olga) 

Pádár Tünde Tóthné Krizsán Izabella 

Dr. Nagyné 
Dr.Hegedűs Mónika 

Panyik Nikoletta Zabóné Szalay Mária 

György Julianna Rosza Edit Zádorné Peres Katalin 

Halász Anikó Szabó Brigitta Zatykó Jutta 

Kosztyu Ilona Mária Szabó Martin Péter  



 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Január 6.  (vasárnap) 9.30 óra Évkezdő Istentisztelet - Angol u. 

Január 17. (csütörtök) 14.00 óra Közbenjáró Édesanyák alkalma - Angol u. 

Január 18. (péntek) Vezetői Tanács és 

   Szabadkeresztény ifjúsági vezetők találkozója - Debrecen 

Január 19. (szombat) Országos küldöttgyűlés - Debrecen 

Január 22. (kedd) 10.00 óra Baba-Mama Klub - Angol u. 

Január 21.-25. Ökumenikus imahét - Budapest. 

Munkatársak: 

Dr. Nagy Dániel, Dr. Hegedűs Mónika, Pozsgai József, Pozsgai Péter 

Pozsgai Viktor, Kerekes Hervai Brigitta, Döbrőssy Ádám, Lendvai Gábor, 

Szilágyi Anna, Izsáki Béla, Gulyás Csilla, Lányiné Kati, Lányi János 

2019 

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/

