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IV. évfolyam 
11. 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 

„olyanok vagytok kezemben…, mint az agyag a fazekas kezében.” 

(Jer.18:6) 

I 
sten formál, alakít és javít bennünket. Ez néha könnyebb, néha nehezebb Számára és számunkra. 

Nekem is van néhány olyan tulajdonságom, amelyből régóta szeretnék változni, de úgy érzem, nem 

megy. Legalábbis hosszú távon nem. Vágyom arra, hogy tanítson, de amikor jön a helyzet, akkor a 

legkevésbé sem ez jut eszembe.  

Egy nap azon vettem észre magam, hogy miközben koncentráltam, hogy türelmes legyek (erővel és aka-

rattal, úgy döntve, hogy az leszek…) Isten egész mást tanított rajtam keresztül. Én akartam tanulni és azon 

kaptam magam, hogy Isten használ a tanításra. A gyerekekkel sokat szoktunk beszélgetni az emberi kap-

csolatokról, kommunikációról, reakciókról stb… Napok óta visszatért: „Légy kedves!” és persze jött a 

„De…”, majd részünkről a válasz: „akkor is, légy kedves!”.  

Egyik gyermekünket vittem egy osztálytárshoz és nem bírtam leparkolni, csak egy másik ház kerítése előtt. 

Akinek családi háza van, tudja, hogy senki sem örül ennek. Hát ez így is volt, rögtön megjelent az ott lakó 

hölgy. Elkezdtem vele beszélgetni és persze megnyugtattam, hogy nem akarom itt hagyni az autót, csak 

nem találom a címet sem tulajdonképpen. Nagyon kedves lett a barátságos indítás után, és az autót is ott 

hagyhattam, amíg gyalog megtaláltuk az úticélt. Rögtön bevillant: „légy kedves!” és meg is beszéltem a 

kocsiban maradt másik gyermekünkkel, hogy szemmel látható, érezhető a változás a másik emberben, ha 

a hozzáállásunk jó. Amikor elindultunk a háza elől, a hölgy még gyorsan kiszaladt, hogy el tudjon köszönni. 

Halleluja, hát erről beszélgetünk!  

Egy másik történet: bevásárlás a 4 napos ünnep előtt. Mindenki tömött kosarakkal áll a pénztárnál. Az én 

kosaramban csupán két termék van. A mögöttem álló idős házaspár meg is szólalt: „csak két dolog, ami 

kell!” Vehettem volna rosszul a megjegyzést, hiszen minek nézi, hogy mit veszek, mi köze hozzá? stb… de 

nem így vettem. Elnevettem magam és mondtam: „hát igen, ez kimaradt az előző körből, pedig mindig 

napokig írom a listát, amit persze otthon felejtek, amikor elindulok vásárolni.” „Hát ez velünk is rendre 

előfordul.” Nevettünk immár együtt, majd megbeszéltük, hogy ki mit főz majd a négy napban. Jó volt ked-

vesnek lenni, és őszinte öröm volt bennem és bennük is, amikor elbúcsúztunk. 

Ha a mi hozzáállásunk jó, az kihat a környezetünkre és ránk is pozitívan hat vissza. 

Jó ezt megtapasztalni! 

 

Szeretettel: Dr. Nagyné Dr. Hegedűs Mónika 
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Krisztussal élsz? 

 

A fenti kérdésre nagyon könnyen és gyorsan tudunk válaszolni, ha engedünk az automatikus, jól 

begyakorolt és gyakran használt válaszadás kísértésének… „Hogy vagy? – Köszönöm, jól.” Sokszor játszó-

dik le ez az 5 másodperces beszélgetés a mindennapjainkban. Gyakran pusztán udvariasságból tesszük fel 

a kérdést, amire véletlenül sem várunk részletes, őszinte választ… 

 Végig gondolt választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy valóban Krisztussal éljük-e a mindennapjain-

kat! Ne úgy válaszolj, ahogy az elvárható egy „jó kereszténytől”, hanem úgy, hogy megnézed egy napodat; 

Isten Fia volt a középpontban egész nap, vagy csak része volt az életednek? Része volt az életemnek?... 

 Pál apostol nagyon őszintén fogalmaz a Filippibeliekhez írt levél 3. részében: „Igaz, még nem értem 

el ezt a célt. Még nem vagyok olyan, mint amilyennek Isten akarja, hogy legyek. De állandóan azon igyeke-

zem, hogy ezt a célt elérjem, és erősen megragadjam, ahogy Krisztus is erősen megragadott en-

gem.” (Filippi 3:12 Egyszerű fordítás) Megragadott Téged Jézus? Engeded, hogy Magához öleljen a sikere-

id csúcsán, a mély völgyekben vagy az „átlagos” hétköznapokban, vagy kihúzod magad az Ő öleléséből? 

Amikor nem veszünk Róla tudomást, amikor elfordítjuk tekintetünket a célról, amikor belefeledkezünk a 

panaszkodásba, amikor nem látjuk, hogy mennyi áldás vesz körül bennünket, amikor nem fontos, hogy az 

egész életünk Róla szóljon, akkor úgy teszünk, mintha elhúzódnánk az Ő szeretetteljes ölelésétől… Ilyen-

kor erőt és hatalmat kell vennünk Isten Szelleme által, hogy a SZERETET uralja az életünket, hogy lássuk 

mit kell megtennünk, meglépnünk!  

 Ahhoz, hogy elérjük a célt, tudnunk kell mi a cél? Mi a célja az életünknek?  

MEGISMERNI és BEMUTATNI A SZERETŐ ISTENT! 

 Ez csak úgy sikerülhet, ha beleállunk a munkába minden nap! Megragadjuk a lehetőségeket és meg-

ragadjuk az ÉLETET, KRISZTUST! Ahogyan Jákob is ragaszkodott az áldáshoz, mi is úgy ragaszkodjunk Isten 

áldásaihoz minden nap! Ne vegetáljunk, hanem éljünk, járjunk áldásokban! Ehhez nagyon közel kell len-

nünk mindig a mi Megváltónkhoz! 

Ha Krisztussal fordulunk a családunkhoz, így megyünk a munkahelyre és dolgozunk, így jövünk Is-

tentiszteletre, akkor áldás leszünk egymás számára, akkor könnyű lesz örülni az Úrban mindenkor! 

Örüljünk az Úrban mindenkor! 

 

 

 

Szeretettel: Dr. Nagy Dániel 

Dr. Nagy Dániel 
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Nincs más Isten! 

Néhány hete nagyon megdöbbentem, amikor a következő 
főcímet olvastam egy internetes hírportálon: „Nincs na-
gyobb isten, a Mont Blanc futás győztesénél”. Egyszerre 
voltam dühös és szomorú. Nem kérdés, hogy a Mont Blanc 
futás, ami egy 171 km-es „ultra trail” összesen 10000 m 
szintemelkedéssel embert próbáló kihívás és nem minden-
ki tudja teljesíteni. DE mégiscsak túlzás istennek nevezni 
azt az embert, aki képes erre. 

Egyetlen Isten van öröktől fogva és örökké, a Teremtő, Mindenható, Csodálatos, Atya Isten, a mi Istenünk! 
Akarod látni Isten hatalmát? Akarod, hogy mások is meglássák Isten hatalmát? 

Nincs más Isten, nincs nagyobb Isten - és Ő lehajol hozzánk! 

Tudod-e kicsoda az Isten? Amíg erre nem tudsz kirobbanóan válaszolni, addig miért várod, hogy bárkinek is vonzó 
legyen a Te Istened? Nem általában, hanem NEKED, számodra, személyesen Kicsoda Ő? Gondolkozz el ezen a kér-
désen! Mert Érte és Általa vagy itt az Ő népe között! 
Pál apostol tudta, kicsoda Isten, Kicsoda Krisztus! Tudta, hogy Isten képes megnyitni a vakok szemeit, Ő az, Aki be 
tudja tölteni a Krisztust és követőit mocskoló, fröcsögő szájat az Ő Igéjével, Ő az, Aki erővel és hatalommal tud fel-
ruházni egy bűnpártolót (István megkövezése). 

1., Filippi 1:9 „Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek egyre jobban bővölködjék ismeretben és teljes megértésben.” 

János I. levelében (4. rész 7-8. versek) ír a szerető Isten megismeréséről. Arról az Istenről, Aki maga a SZERETET! Ő 
mindent nekünk adott és kész arra, hogy naponta ránk „tékozolja” a szeretetét… Jézus Krisztus nem morzsákat ad 
nekünk, hanem mindent! 
Máté evangéliumának 15. részében olvasunk a kánaáni asszonyról, aki segítséget kér Jézustól (Máté 15:21-28). Sze-
rintem a Mester azt akarta nyilvánvalóvá tenni, hogy az asszony a csodagyógyítót látja Benne vagy a Megváltót!. 
Gondolj bele ebbe a helyzetbe: mit tettél vagy gondoltál volna, ha Jézus neked mondja az igen keménynek tűnő 
szavakat:„nem helyes, hogy elvesszük a gyerekektől a kenyeret, hogy odadobjuk a kutyáknak.” (Máté 15:26) „Ilyen 
nyers, elutasító ember nem lehet a megígért Messiás…” – gondolhatnánk. Pedig valójában a Mester - megismerve 
az asszony hitét - a morzsák helyett odaadja a teljes gyógyulást és szabadulást! Az asszony beérte volna a morzsák-
kal is, de Jézus mindent neki adott, mert kitartó volt, mert volt hite! 
A történet másik érdekessége a tanítványok reakciója a felmerülő „problémára”, megoldandó „feladatra”. Magunk-
ra ismerünk-e a tanítványok viselkedésében: „Küldd el őt, mert kiabál utánunk…”, „Küldjük haza őket mert éhesek 
és nem tudjuk megetetni őket…” Szeretnénk mi is így megoldani a dolgokat és az egyszerűbb megoldást választani? 
„Küldjük el a gyerekeket, ne zavarják a Mestert…” Mi Isten gyermekei vagyunk és soha nem zavarjuk Őt, sőt várja, 
hogy keressük Vele a kapcsolatot! Szerintem a tanítványok álla leesett Jézus válaszától! Sokszor még a morzsákat is 
sajnáljuk az emberektől. 
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Mit jelent bővölködni az ismeretben? Kit kell jobban megismernem? Istent, Krisztust először! Ezt mindannyian tud-

juk és így is gondoljuk. De! Mennyire ismered a melletted ülőt? Tudod a teljes nevét? (vagy a három sorral mö-

götted ülőét?) Mennyire vagyok megértő? Az emberek visszatükrözik az arcunkat, ezért kell mindig Krisztus arcát 

bemutatnunk. 

2., Filippi 1:20b „… semmiben nem vallok szégyent, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog 
magasztaltatni Krisztus az én testemben akár az életem, akár a halálom által.” 
Pál apostol börtönben írja ezeket a szavakat! Tudok-e ilyen pozitívan megnyilvánulni, amikor a körülmények nem 

erre bátorítanak? Néhány hónapja kezeltem egy lelkes kisbeteget, akinek csípő ízületi gyulladása volt, emiatt 2-3 

hétig kellett kíméletes életmódot folytatnia. Ez a gyermek mindig nevetett, mesélt, mondta a magáét. Nem kesere-

dett el. Miután már nem kellett pihennie tovább, ismét megjelentek nálam, hogy néhány napja megsérült az egyik 

bokája. Bokatáji törést találtunk, ami 4 hét gipszrögzítést jelentett, de a gyermek ekkor sem szomorodott el, úgy 

beszélt tovább, mintha játszóházban lenne… 

„Semmiben nem vallok szégyent” – könnyű ezt az Aréna színpadán mondani, vagy egy fantasztikus dicsőítés alatt, 

de szabadságomban korlátozva, bezárva tudok ilyet mondani? Amikor úgy érzed, nem tudsz kibontakozni…, Amikor 

tudnál és akarnál segíteni, de nem engedik, akkor ki tudod-e jelenteni: semmiben nem vallok szégyent? 

- „mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben…” Pál ekkor valószí-

nűleg nem tudta volna lefutni a 171 km-es ultra trailt, de nem is a testi erejével kérkedett. Akkor mire gondolt? Sze-

rintem a következőket jelenti a fenti kijelentés: „Van nyelve és szája, amivel elmondhatja Isten szeretetét, énekel-

het, dicsőítheti a Mindenhatót, vannak kezei, amiket fel tud emelni Isten felé, vannak barátai, akikkel tud beszélget-

ni, vannak szemei, amivel láthatja Isten munkáját a börtönben is…” 

Milyen fantasztikus élet és életszemlélet! Milyen életet élsz? Krisztus jelenik meg a szavaidban, a tetteidben?  

Hogyan tud Krisztus naggyá lenni általad? Úgy, hogy bemutatod az Ő szeretetét! 

Ezt tesszük minden vasárnap és minden hétköznapon. Ez a szeretet érezhető akkor is amikor valaki először jár az 

Angol u. 44-ben. Eljött egy kollégám a legutóbbi bemerítkezési alkalomra, kicsit szkeptikusan. De olyan szeretetet 

tapasztalt itt, hogy hazamenve úgy döntött leírja az élményeit. A „Vendég voltam Isten országában” című cikk 

(Tekintetünk 2018. szeptember) erről szól. 

„Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.” Filippi 1:21 

A halál akkor nyereség, ha tudjuk, hogy Atyánknál folytatódik az életünk. Ahogy az életünk első pillanatát, a fogan-

tatást és megszületésünket, úgy a halálunk pillanatát sem mi határozzuk meg, de ami a kettő között van azért mi 

vagyunk felelősek! 

Az ÉLET URA nagyon jó példát mutatott nekünk a mindennapi életre; Mert csak Ő jött le a mennyből önszántából, Ő 

hajolt le minden elesetthez, Ő megmutatta, mit jelent élni, örvendezni, kapcsolatban lenni az Atyával és élvezni 

mindazt, amit nekünk adott, Ő tűrte a megaláztatást Érted, Ő áldozta fel az életét a kereszten 

és Ő támadt fel elsőként a halottak közül, Ő uralkodik és vár Téged most és minden nap, hogy 

Vele élj! Döntésre hívlak! 

 
Elhangzott: 2018-09-16-án 

Dr. Nagy Dániel 

Dr. Nagy Dániel 
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Krisztus élni kezd benned, ha arra indulsz el, amerre Ő akar menni 
Filippi 2 

 

Ha tehát van vigasztalás (EFO: bátorítás) Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés (EFO: vigasztalás), ha van 
közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület (EFO: bennetek irántam), akkor tegyétek teljessé örömömet…  
 

Nagyon fontosnak tartom ezt az igehelyet – Filippi levél 2. és szorosan hozzátartozóan a 3. rész -, el sem tudom mondani, 
hogy mennyire. Hívő életemben kulcsfontosságú lett, amikor megértettem, azóta is az életem vezérfonala, számomra ez 
teszi teljessé a Krisztusban való életet ezen a földön - persze nem önmagában, hanem a teljes Szentírás összefüggésében. 
Sok minden erről a témáról benne van a Kicserélt Élet konferencia anyagában is.  
 

Pál kérése 
Pál is így fogalmaz, amikor elkezdi a mondanivalóját: „tegyétek teljessé örömömet”. Pedig az egész levél a Krisztusból 
fakadó, sugárzó örömmel van tele. Hogy lehet ezt még teljesebbé tenni, ráadásul pont a filippibeliek?  
Pál odaadóan szerette ezt a gyülekezetet, kitüntetett bensőséges viszony fűzte őket egymáshoz, sok örömet szereztek 
neki eddig is. Jól működő, egészséges, aktív gyülekezet voltak. Pál nem győz hálát adni értük az első részben. „Ha tehát 
van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és 
könyörület…” A szövegösszefüggésből egyértelműen adódik, hogy Pál szerint igen, mindez van, működik, de kell valami, 
ami teljessé teszi. Érdekes, ahogy az Egyszerű Fordítás értelmezi ezt a részt: „Várhatok-e tőletek bátorítást, vagy isteni 
szeretetből fakadó vigasztalást Krisztusban? Van-e igazi közösségünk egymással a Szent Szellemben? Van-e bennetek 
könyörületesség irántam? Ha igen, akkor tegyétek meg, amire kérlek titeket, hogy az örömnek ne maradjon semmi híja.” 
Más szóval a krisztusi erényeik betetőzése, bizonysága legyen Pál számára, hogy megteszik, amire kéri őket, és akkor örö-
me végképp hiánytalan lesz. Ez a kérés pedig arra vonatkozott, hogy a keresztény életvitelük nem csak külsőségekben, 
hanem belső indíttatásaikban, egymáshoz való kapcsolódásukban is teljes tisztasággal megnyilvánuljon (2-4 vers): 
…tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva 
ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok 
egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát (dolgait, nézőpontját, elképzeléseit, céljait) nézze, hanem mindenki a 
másokét is.  
Ami itt le van írva, az mindannyiunknak érvényes figyelmeztetés. Nem csak a cselekedeteinkre kell ügyelni, hanem arra is, 
ami mögötte van, az indítékainkra, mi mozgat valójában. A helyes, őszinte krisztusi hozzáállás hiányában csak álmodozha-
tunk arról, ami minden hívő közösség alapvető problémája: hogyan élhetjük meg a valódi krisztusi egységet. Elképesztő-
en sok példát láttam rá 43 év hívő múltja során, – és magam is ezzel küzdök – hogy a legőszintébb buzgalmunk eredmé-
nyét is tönkreteszi, ha félrecsúsznak az indítékaink. Sok a probléma, kevés az elért eredmény? Nem baj, majd jövök én, és 
mindent rendbe hozok. Tágulj innen, az utamban vagy, én most szent dolgokat csinálok. Mindenki figyeljen rám! Miért 
nem figyelnek? Miért nem értékelik a tudásom és buzgalmam? Miért nem kapom meg az engem illető elismerést, pozíci-
ót, lehetőségeket? Na megálljatok, majd én megmutatom! Ijesztő, hány nagy buzgalommal induló testvér válik Krisztus 
testének rombolójává, és gyakran észre sem veszi, ő érzi sértve magát – vigyázat, akármelyikünk itt találhatja magát. Lesz
-e így egység? Ahogy a mellékelt ábrák mutatják, igen gyakran nem. Egység azért nincs, mert nem vesszük észre, valós 
indítékaink sokszor mennyire nem krisztusiak. Egység csak akkor lesz, amikor elkezdünk végre igazi keresztényként gon-
dolkozni és élni.  
 

Az igazi keresztény élet igenis lehetséges 
Igazi keresztényként (Krisztus hiteles képmásaként) élni nehéz – pontosítok: annyira, hogy lehetetlen. Krisztust egyikünk 
sem tudja hitelesen bemutatni, csak felszínesen utánozni. Krisztusi életet csak maga Krisztus tud(ott) élni. Hogyan várhat-
ja el tehát tőlünk Isten? Úgy, hogy megteremtette a lehetőségét, hogy Krisztus bennünk lakjon a maga szeretetével, 
szentségével, minden jellemvonásával. 
Gal 2:20 Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet 
pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.  
Ez egyrészt ugyan szépen hangzik, de a természetes ember számára annyira szépen, hogy nem is lehet igaz. Pedig ami 

ennél kevesebb, az nem Újszövetség. Nem csak felszólítást kaptunk rá, hogy éljünk másképpen – hozzátéve a várható 

következményeket, áldást, vagy átkot – ez a Törvény rendszere, az Ószövetség, de többé-kevésbé minden vallás hasonló-

an működik. Mérhetetlenül több történt.  
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Krisztus kereszthalála és feltámadása által megkaptuk hozzá az erőforrást, olyannyira, hogy újjá lettük teremtve Krisztus-
ban, egy teljesen új, tökéletes forrás nyílt meg számunkra az élethez. Megtérés és hit által befogadható, megkapjuk aján-
dékképpen – korlátlan lehetőségek nyíltak!! Elhiszed-e? 
Na jó, akkor miért nem így él minden keresztény, még gyakran az „újjászületett”, „Szent Szellemmel betöltött”, stb. hívő 
sem? Ez a nagy, az igazán fontos kérdés! Igenis van kulcs a valódi, hiteles hívő élethez. Az alapvető döntés - megtérni, 
Krisztust hit általi befogadni - szükséges, de nem elégséges. A Bibliát, Isten nekünk szóló személyes útbaigazítását sziszte-
matikusan megismerni és napról napra késznek lenni, hogy megvalósítsuk: szükséges, de nem elégséges. Elhinni, komo-
lyan venni a benne levő ígéreteket, hogy Krisztus bennünk él (hiszen a természetes ember számára ez bolondság, vagy 
botrány): nagyon fontos, de nem elégséges. Mi hát, ami hiányzik még, ami teljessé teszi? 
Itt van a válasz ebben az igerészben. Nem csak a hívők szeretetteljes egységének a végső kulcsa, hanem a hiteles, győz-
tes, boldog keresztény élet kulcsa is, IGENIS LÉTEZIK:  
 

Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. (5. v.) 
Hogyan kéne értenünk azt, hogy indulat? Nekem ez hosszú ideig talány volt. Ma már az „indulat” szó jelentése a Magyar 
Értelmező Kéziszótár szerint: „Hirtelen gerjedt harag, düh (pl.: „indulatba jön”, „indulat kitörés”). Ez az általános köznyel-
vi értelme. Itt azonban nyilván nem ezt kell, hogy jelentse: „kövessük Krisztus Jézus dührohamait”! Pont fordítva! 
Megismertem az eredeti kifejezést (fronéma: gondolkodásmód, életstratégia, mentalitás, hozzáállás), de a görög helyett 
a magyarban nyelvészkednék. Károli idejében az „indulat” szó semleges volt: ezért van ma is jó- és rosszindulat. Azt fejezi 
ki ez a szó, hogy a viselkedésünknek, a gondolkodásunknak folytonosan irányt választunk: honnan hová tartson? Milyen 
indítékkal, merre induljon? (Íme az „indulat” értelmezése.) Ennek a jelentőségét mindjárt megértjük, ha látjuk, Jézus hon-
nan hová tartott, mi indította, és merre indult el (5-11. vers): 
Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt (induljatok el arra, amerre ő is elindult): aki Isten for-
májában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett 
fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a ke-
reszthalálig.  
Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb,  
hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus 
Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. 
Jézus abszolút tökéllyel mutatta meg, amit ő is tanított: 
Luk 9:23-25 Azután így szólt mindnyájukhoz: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a 
keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, meg-
menti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi?  
Krisztus bemutatta, hogyan gondolkodik az életről ezen a bűn sújtotta földön. Élete nem a zsákmányszerzésről szólt, ha-
nem az elveszítésről. Nem a hatalmaskodásról, hanem a szolgálatról. Nem jogai kiköveteléséről, hanem alázatos aláren-
deléséről az Atyának. Mindenre joga volt, Isten volt, de minden jogáról lemondott, az Atya akaratának alávetve végigjárt 
egy utat, amely a keresztre vitte őt. Pál pedig azt kéri, hogy járjuk végig ugyanazt az utat. A keresztre már nem kell követ-
nünk, a megváltást nem lehet megismételni, nem is kell. Az odavezető utat azonban végig kell járnunk. Az az „indulat” 
kell legyen bennünk, vagyis a mai nyelven: az a gondolkodásmód, késztetés, célkitűzés, ami Jézus Krisztusban volt, ami-
nek hatására végigjárta az utat a keresztig. A kereszthez vezető utat nekünk is végig kell járni, hogy a kereszt ereje, va-
lósága láthatóvá váljék az életünkben.  
 

Milyen utat járt végig, mi mindent adott fel Jézus: 
• Megüresítette magát: számunkra felfoghatatlan, amit vállalt. Az egyik pillanatban abszolút korlátlan: térben, idő-

ben, tudásban, hatalomban. A következő pillanatban nem több mint egy emberi sejt. Ehhez képest nekünk csak a 
„test” kontrolljáról, az „én” uralmi vágyáról kell lemondani. Ez nem jelent passzív életet: Jézus folyamatosan aktí-
van járt az Atya akaratában. 

• Megalázta magát: és engedelmes volt halálig. Isten megalázza azt, aki magát akarja felmagasztalni, mert az nem 
igazi értéket követ (1Pt 5,5-6). Az alázatost viszont kész felmagasztalni, igazi, örök értéket adni az életének. A ke-
resztet csak a csődtömegek élhetik át, akik már nem akarják másokhoz hasonlítani (2Kor 10,12), folyton igazolni 
(Jak 2,10) magukat. 

• Feladta jogát az önvédelemhez: mint bárányt, némán vitték a mészárszékre (Ézs 53,7). Nem mindig jogtalan, de 
néha kérheti Isten, hogy bízzuk rá, hogy megvédjen, igazoljon minket. Ha ragaszkodunk az önvédelemhez, az ren-
geteg hiábavaló „testi” cselekedethez vezet, és ráadásul sohasem érezzük magunkat igazán biztonságban. Kit vé-
dek, Isten ügyét, vagy a saját büszkeségem? 
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• Vállalta az elutasítást: bolondnak nézte saját családja, megtagadta saját faluja, saját népének vezetői, sőt az egyik 
tanítványa is; egy másik elárulta, a többi meg magára hagyta a bajban. A kereszten még az Atya is elrejtette arcát 
előle – ez már nem a mi részünk. Természetes, hogy szeretetre, elfogadásra vágyunk, és fáj az elutasítás, Jézusnak 
is fájt. Mások elfogadása nincs a hatalmunkban, ha ki akarjuk erőszakolni, még kevésbé kapjuk meg, és hiábavaló 
erőlködésekhez vezet, görcsösen hajszoljuk, miközben mások foglyává válunk. Isten nem kifosztottá, hanem sza-
baddá akar tenni: fölajánlja a saját, örökre biztos elfogadását. 

• Vállalta a gyengeséget: egészen a halálig. A „test” retteg a gyengeségtől, mindenáron el akarja fedni, erősnek mu-
tatkozni. Pál, aki korábban maga is ezt követte, eljutott oda, hogy „dicsekedjen”, örömet találjon a gyengeségben 
(2Kor 12,8-10). Nem a puhány, sodródó életről van szó, az nem érték. Pál azonban megtapasztalta, hogy Isten ere-
je azokban működik igazán, akik már gyengévé váltak Isten előtt, nem hivatkoznak semmire, csak benne bíznak. 

• Feladta a tulajdonát: a kereszten még a ruháitól is megfosztották. Nem azt jelenti ez, hogy nem lehet semmilyen 
személyes tulajdonunk. Viszont mi az, amihez jobban ragaszkodsz, mint Istenhez, amit ha Isten elvenne, többé 
nem lenne értéke az életednek? Ez a bálvány, amitől meg kell szabadulni. Nem csak a gyülekezeti, jótékony ado-
mányunk az Úré, hanem minden pénzünk, tulajdonunk, lehetőségünk. Egyszer el kell számolnunk előtte mindezzel, 
de utána örökkévaló kincset kapunk, amit már soha senki sem vehet el tőlünk. 

• Vállalta, hogy lemeztelenítsék: ruhátlanul (talán csak egy ágyékkötőben) feszítették keresztre, ez hozzátartozott a 
büntetéshez. Mi nem fizikailag, és nem mindenki előtt kell, hogy vállaljuk a meztelenséget, csak Isten előtt kell 
lemondani a szégyen takargatásáról (2Kor 4,2). Ne akarjuk kimagyarázni hibáinkat, másokat és a körülményeket 
okolni, képmutatásba menekülni. Isten úgyis tudja, de nem tud helyreállítani, ha „testi” módon rejtőzködünk előle. 

• Lemondott a menekülésről: nem engedte, hogy Péter kétszer is „megmentse”, mert nem ez volt az Atya akarata. 
Nem mindig hiba elmenekülni, de néha éppen ellentétes azzal, amerre Ő akar vezetni. Vajon elég biztos védelmet 
nyújt-e Isten, vagy csak ki akar használni, bolondot csinálni belőled? Krisztust is megmentette a feltámadás által, 
halála pedig megváltást hozott. Ha nem menekülsz el, te is részese lehetsz megváltó munkálkodásának. 

• Feladta jogát az igazsághoz: nem szólt egy szót sem a vádolói előtt, pedig ártatlan volt. Istent, a Fiút, aki eljött 
testben, nem találták elég istenfélőnek, sőt, halálra ítélték istenkáromlásért! Ennél csak kisebb igazságtalanság, 
hamis vád érhet minket, de az is rettenetesen tud fájni. Főleg az, ha nem bizonyíthatom be, hogy tévednek. Néha 
tisztázni tudom a helyzetet, de néha nincs más, mint Istenre bíznom magam. Ő kész igazolni engem, már ha tény-
leg igazam van, de nem feltétlenül ott és akkor, amikor én szeretném. Annyit azonban feltétlenül megtesz, hogy 
békességet, gyógyulást kapok tőle. 

• Feladta az ítélkezést: a kereszt felállítása után, amikor először meg tudott szólalni a rettenetes fájdalom sokkjától, 
megbocsátott kivégzőinek. Pedig egyszer övé lesz a végső ítélet – mi tehát még kevésbé ítélhetünk el másokat, ha 
rossznak is tartjuk, amit tettek. Én talán különb vagyok, nem csak a kegyelem éltet? A megbocsátás az új élet, a 
belső gyógyulás egyik kulcstényezője, nélküle nem tudjuk megtapasztalni a bűnbocsátó Krisztus életét a hétköz-
napjainkban. 

Az talán világos, hogy ha minél többen így gondolkodnánk, az egység vajmi könnyen megvalósítható lenne. 
 
Az alázatos felmagasztalása 
A felsorolás ijesztőnek tűnhet. Csupa szenvedés várna ránk? Szó sincs róla. Szenvedések mindenképp érnek mindenkit, a 
nagy részük elkerülhetetlen, sőt szükséges, mint egy sportoló edzése. Krisztus követése pont azzal jár, hogy a felesleges 
szenvedésektől kíméljük meg magunkat és a környezetünket. Óriási könnyebbség, hogy nem erőlködünk azon, amit úgy 
sem tudunk megoldani, és nem is a feladatunk: 
• Nem tudjuk meg nem történtté tenni a múltat, de megtisztulhatunk a bűnbánatban, és meggyógyulhatunk a se-

bektől, ha az ítéletet átadjuk Krisztusnak, és megbocsátunk. 
• Nincs hatalmunkban a jövő kimenetele. Az aggodalmaskodás csak gyötrelemmel jár, és nem segít semmin. Nem 

biztos, hogy a jövőben szenvedés vár-e, és milyen – most viszont garantáltan és értelmetlenül szenvedek.  
• Ha mindenáron meg akarok változtatni másokat, manipulálni kezdem őket, és ez minden kapcsolatot előbb utóbb 

tönkretesz. Ha kiadom ezt a kezemből, Isten békességet adhat bármilyen környezetben. 
• Az élet bizonytalan és kiszámíthatatlan. Ha én akarok minden szálat a kezemben tartani, az fárasztó és frusztráló. 

Isten az, aki mindenható és mindenre tökéletes terve van, jobb rábízni azt, ami rá tartozik. 
• Igazából magamat sem tudom jól megváltoztatni, pedig szükséges. Se a nemtörődömség, se az önigazság, se az 

öngyötrés nem tesz boldoggá. Istennek viszont van egy terve, hogy egyre érettebb legyek, és meg is valósítja, ha 
kész vagyok együtt működni. 

• stb. 
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Jézus igazat mondott:  
Mát 11:29-30 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nek-
tek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást 
találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. 
Jézus élete volt a legmélyebb alázat, Övé lett a legnagyobb felmagasztalás. Így működik az Atya terve. Az Ő végső célja, 
hogy mindenkit felmagasztaljon. Jobb, ha ezt is Őrá bízzuk. 
 
Munkálni az üdvösségünket 
Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, 
távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket... (12. vers) 
Az üdvösség nem egyszerűen egy belépőjegy a Mennybe. Egy teljesen új, egészen más élet részesei lettünk, amely már 
ezen a földön is gazdag életet gyümölcsöz. Emberi kudarcaink abból fakadnak, hogy a hétköznapok sok döntésében nem 
arra indulunk el, amerre Krisztus. Régi ismert, jól-rosszul bevált zsákutcáinkban járunk, és nem értjük, miért nem jutunk 
előre, sőt… 
Házassági lelkigondozásom gyakran járt azzal, hogy alaposan átbeszéltük a felekkel, milyen viselkedések vezettek a ku-
darchoz. Általában belátják, hogy a másikat mindenáron megváltoztatni, legyőzni, kivédekezni, revansot venni zsákutca. 
Biztos út az egyre kínzóbb kapcsolathoz. Van egy valóban kivezető út, de az pont az ellenkező irány – egyoldalúan szeret-
ni, elfogadni, megbocsátani, szolgálni a másikat, a magam hibáin munkálkodni, és a többit hittel Istenre bízni. Tény, hogy 
kockázatosnak látszik, de mégis ez az egyedüli megoldási lehetőség. Minden más zsákutca. Gyakran mégis a végén benne 
maradnak. Jobb a biztos rossz… A rossz azonban nem állandó, egyre rosszabb lesz. 
Nemrég olvastam Joyce Meyer egyik könyvét: Kikezdhetetlen kegyelem. Ebben leírja, hogyan vezette ki Isten ebből a 
zsákutcából. Gyermekkorában 15 éven át molesztálta szexuálisan az apja. Az átélt szenvedések keménnyé, agresszívvé 
tették. Bár később megtért, manipulatív viselkedésével pokollá tette férje életét. Állandóan férje megváltozásától várta a 
megoldást. Amikor egyszer erőteljesen imádkozott ezért, Isten félbeszakította (Hál’istennek Joyce megengedte neki): 
határozottan megmutatta neki, hogy nem a férjét, hanem pont őt akarja megváltoztatni. Három napon át mutatta be 
neki, mi mindent művelt férjével, végig sírta azt a három napot. Nagyon gyötrelmes volt, de elindult azon az úton, amely 
gyógyulásához és a házasságuk helyreállásához vezetett.  
Lázadó, bűnös életünk nem csak metafora. Pont abban nyilvánul meg, hogy ezekben a zsákutcás viselkedésekben, gon-
dolkodásmódban tesszük tönkre magunkat és a környezetünket. Ezért kulcskérdés, megtanulunk-e Krisztus szerint gon-
dolkodni. Engedjük-e, hogy megismertesse velünk határtalan szeretetét, és ez a szeretet átformálja a gondolkodásunkat. 
Róm 12:1-2 Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magato-
kat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, 
hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. 
Nagyon könnyű visszaszokni a zsákutcákba. Némelyik meg kifejezetten vonzónak tűnhet, amíg Isten nem ütköztet elég 
határozottan azzal a ténnyel, hogy fal van a végén. Nem köszönjük meg neki általában. Azt várnánk tőle, hogy sikeressé 
teszi, kidekorálja a zsákutcánkat (Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk…). Ő viszont szeret annyira, hogy pont az ellen-
kezőjét tegye.  
„Félelemmel és rettegéssel..” Nekem ez arról szól, hogy bármikor betévedhetek megszokott, vagy új zsákutcákba, és észre 
sem veszem, mert nem figyelek eléggé. Pedig Isten mindig figyelmeztet. Visszacsúszok a hazugságba, hogy én jobban 
tudom. Általában persze Isten a bölcsebb, de ez most az a kivétel… 
Az élet hosszú, sok döntésből, cselekvésből áll. Folyamatosan tanuljuk, hogy kell minden pillanatban 100%-os biztonság-
gal Krisztus útvonalát választani. De Ő kész türelmesen visszaterelni, tanítani, vezetni, vigasztalni. Nekünk pedig tudato-
san építenünk kell a bizalmat az együttműködéshez. Ez a mi szerepünk üdvösségünk kimunkálásában. A gyümölcse:  
…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 legyetek, Isten hibátlan 
gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, 
ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és 
nem fáradtam hiába. (13-16. vers) 
Egyre gyakrabban sikerül megharcolni, hogy Krisztus felé induljunk, bármilyen nyomás kényszeríte-
ne a zsákutcába. Egyre örömtelibb lesz látni a változást, amit mi sohasem tudtunk volna létrehozni. 
Egyre hitelesebb, erőteljesebb a bizonyságtételünk. Egyre jobban átéljük, hogy nem csak látjuk a 
helyes utat, kedvünk is támad azon járni. 

Elhangzott: 2018-10-21-én          Kerekes Ernő 

Kerekes Ernő 

9.oldal Tekintetünk 

Krisztus élni kezd benned... 

2018 november 



 

 

 
 

 

Egy előrehozott hálaadás, Obervellachban 

„Az Úr a Te Istened közötted van , erős Ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, 
énekléssel örvendez néked” (Sofoniás 3:17) 

2018 szeptember közepén, a karintiai, illetve a hegyvidéki osztrák ember számadásra készül. A magas he-
gyekben még vígan legelésznek a tehenek és egyéb jószágok, de már csak napok választják el, és bekö-
szönt 2000 m magasan az első hideg szél vagy eső, ami akár több centi havat is hozhat. Hagyomány, hogy 
szeptember közepén az állatokat a magas hegyi legelőkről az alacsonyabb, védettebb, tápanyagban ha-
sonlóan gazdag helyre letereljék. Itt már virágdíszbe öltöztetik a legnagyobb bikákat, és mennek a közös 
legelőkre, ami a völgyben van. 

Nagyon fontos dolog, mert ez egy előkészülete az októberi igazi városi felvonulásnak, amikor a jószágnak 
és a terménynek kövérjét viszik bemutatni, és hálát adni Istennek az esztendő nehéz, de mégis kegyelem-
mel teli napjaiért. Az osztrákok Erntedankfest-nek hívják, amire minden esztendőben immár lassan 24 éve 
én is meghívást kapok, és igaz „se tehenem, se birkám nincsen, de amit a főtéren megfőzök, azt hálával és 
szeretettel” osztom a városlakók között. Ez egy másik történet lesz egyszer. 

Mivel szeptember közepét írtuk, és március közepe óta szinte folyamatosan dolgoztam, úgy éreztem, mi-
vel már nekünk is az utolsó két-három csoport érkezik, a gyönyörű szombat délben túrázni indultunk a 
feleségemmel. Kék ég, 24-25 fok vagy ennél is melegebb, egyszerűen vártak a hegyek. Már előre megter-
veztem a célt, a közelben levő, nem túl magas (1998m.) Goldeck –re. Egy részét autóval, a másik felét gya-
logosan tennénk meg. Igazán nem is a csúcs volt a végpont. Még a nyáron egy csodaszép, megtépázott 
fenyőt vettem észre, de akkor nem volt szép idő. Most azonban az idő jó volt, és azt gondoltam, ezen a 
magasságon úgyis ritka a fenyő, ezért könnyen meg fogjuk találni, és le tudom fotózni a napsütésben. 

Egész úton - mivel a párom többirányú elfoglaltsága (Nagyizás) miatt, ritkán volt Obervellachban - élvez-
tük az emelkedő tájat és az egyre jobban kinyíló panorámát. Az jutott eszembe, lassan mindenki a város-
kákban készül a hálaadásra, és nekem is illik „feldíszítenem” a magam szekerét.  

Ebben az évben van mit rápakolnom. 

2018 január 24-én nem kicsi szívműtét után (bár még mindig jobban hangzik mint a városmajori kalandtú-
ra) március közepétől fogadtam a csoportokat, hol kisebb, hol nagyobb létszámmal. Voltak hetek, hogy a 
város 120 magyar gyerek hangjától volt hangos. Nap mint nap, mikor megyek a hotelbe reggeliztetni, ez 
olyan örömöt ad, hogy jó így kezdeni a napot.  

Megpillantottam a fenyőfát, amire most a nap rásütött. Körülötte hasonló fa, de még cserje sem volt, csak 
a hegy csúcsa. Észre lehet venni, a szél az évek során merre fúj. Az a fele mindig sokkal kopottabb, sőt 
még ágak sincsenek rajta. Viszont, ha ránézel, ebben a kis torz formában van valami szépség. Leültünk a 
csúcsjelző tábla alá, mert jólesett nagy, meleg, lapos köveken ücsörögni. Ilyen pillanatban az embernek 
eszébe jutott egy hálaadó dal, átjárja valami békesség, és úgy érzi, közel van a Mennyhez, hiszen már 
2000m.-t megtett, mellette ül a párja, szóval minden jó. Ahogy néztem ezt a fát az jutott eszembe, ez a fa 
azért is tetszik nekem, mert magasan van. Igaz, fúj a szél az egyik oldalt, a próbák nem hagynak nyugodni, 
de ha megkapaszkodunk Istenben, a gyökerünk tud annyi táplálékot felszívni, hogy a másik szélvédett ol-
dalunk megerősödik. Mindig van ilyen oldalunk. 
 
És akkor, és akkor… 
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Még arra is kedved támad, hogy abban a nagyon pici fűben meghemperegjél, 
hiszen úgy hívogat, olyan illata van! Épp erre nem legelnek bocik, tiszta a pá-
lya! Felejtsd el, hogy csak egy rövidnadrágban jöttél meg egy sportcipőben, 
kis zokniban, alig pólóban! Hiszen nem távgyalogló vagy, majd akkor felve-
szed a „Túristamenüt”. 
 
 
 
 
Kedves erdőt, kirán-
dulást, természetet 
kedvelő barátaim. 
Soha ne feledjétek, 
nem a magasság 
okoz esetleg bajt, 
hanem a felkészület-
lenség! 

Kigyönyörködve magunkat a tájban, elindultunk visszafelé 

az úton. Még egy búcsú pillantást vetve a kellemes pihe-

nést adó, nap által melegített sima szikla-kövekre, amikor 

szembe jött velünk egy nyugdíjas osztrák turista, teljes menetfelszereléssel, ahogy kell. Baki cipő, magas szárú haris-

nya, hosszú nadrág, hátizsák, elengedhetetlen kalap, túrabot, és lemutat a földre kettőnk közé.  

Az egy Scwarze Kreuzotter, ( fekete vipera) mérges kígyó, bár nem halálos, 
csak nagyon fájdalmas a csípése, legfeljebb ha allergiás valaki. Mindezt 
derűs osztrák mosollyal és némi biológiaórával fűszerezve. Addig várt, amíg 
elcsúszott a vipera a kövek közé. Mindez pár lépésre attól a kellemes, me-
leg kőtől, ahol eddig pihentünk. Mire az utunkat keresztező vipera elment, 
a túratársat sem láttuk többé, pedig a hegyen ilyen hamar szem elől té-
veszteni valakit… 
„Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket” Zsoltárok 
34:8 
Megmaradt a derűs figyelmeztetése, illetve a gondolatok, amik eszembe 

jutottak. Szemeimet már nem a hegyekre emeltem, hiszen fent voltam a magaslaton. Gyönyörködtem Isten terem-
tő erejében, ami egy szélfútta fában is megnyilvánul, hálát adtam az elmúlt hetek-hónapok örömeiért, és csak az 
nem jutott eszembe, ha Istennel járunk, akkor sem vagyunk támadásoktól mentes helyzetben. Védőfelszerelés nél-
kül, ahol ellankad a figyelem, ahol olyan szép a szolgálat, a dicsőítés, ahol Isten közelsége ott van, ott nem lehet a 
kísértő? 
Kivár….Amikor nem veszed észre és nem várod, akkor ér a támadás, teljesen váratlanul! Ne gondold, hogy mint az 
én esetemben, mindig kígyó formájában, de annyi bizonyos, nagy szükségünk van, hogy felöltözzük az Isten által 
kapott védőfelszerelést. Ne legyünk védtelenek. 

„Végezetül atyámfiai, legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalma erejében” Ef. 
6:10 
„Szívembe rejtettem a te beszédedet” Zsoltárok 119 
2018. október 18. 
 
Ez már egy kifejlett példány, (ez szemléltető kép) A fenti az eredeti, megbújva 
sziklás réseken szeret élni, most már tudom. 

Tóth Lázár 
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A kis Dorián 
Isten ajándéka, Isten báránykája 

 
 
Bevezetőnek annyit, hogy 4 éve „szállt” ki utolsó fiókám a családi fészekből. Szívem fájó érzésekkel telt 

meg. Hollandiába költözött. Jó tervekkel (tanulás: főiskola, nyelv) és majd hazajön. Szívemben éreztem ez 

csak szöveg, ha kimegy nem fog visszajönni. Az igazi okát nem tudtam, hogy miért hagyja itt hazáját. Pont 

ő, aki a család szeretetközpontja volt, és most is az. Mindenki szeretettel ragaszkodik hozzá és nem hittem 

el, hogy nem szenved ettől, hogy idegenek között él, tulajdonképpen egyedül. Sokszor 1-1 hétig se írt, 

szinte semmit. Sokat imádkoztam érte és többször éreztem, hogy életveszélyben is van, de nem adta fel 

és nagyon nehezen, de önálló lett. 1 év múlva kimentünk hozzá megnézni, de nem volt megnyugtató szá-

momra. Már 21 éves volt, el kellett engednem. Valami furcsa érzés marcangolt, hogy én is hibás vagyok 

ebben, hogy elment, de nem tudtam, hogy miért. Bele kellett törődnöm. Felnőtt. Nem tehetek semmit, és 

innen kezdődik Dorián története.  

Istenhez fordultam, mert életemnek nem találtam ér-

telmét gyerek nélkül. 5 gyermekkel áldott meg az Úr, 

de most mi van? Imádkoztam és hittem, hogy kapok 

még egyet. De hát én nem vagyok Sára, akkor hogyan? 

Már 65 éves voltam, de kitartóan bíztam, hogy ha Is-

ten reményt adott, előbb-utóbb megkapom. Kezdet-

ben nem tudtam, hogy tavaly ősszel Isten megadja szí-

vem kérését. „Gyönyörködjél az Úrban, és megadja 

néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és 

bízzál benne, majd ő teljesíti.” Zsolt. 37: 4-5 

Az Úr tudta, hogy beteg is vagyok, nem is fiatal, de mivel ennyire akarom, segít nekem úgy, hogy könnye-

dén elvégezzem a feladatom. Azt ígértem Istennek, ha kapok egy gyermeket, akkor az első perctől az Ő 

tiszteletére nevelem. Aztán lányom elkezdett vigyázni a barátnője kisfiára hétvégeken, amikor az anya 

dolgozott. Mikor áthozta a lányom, mert neki is dolga volt, örültem neki és szinte azonnal megtaláltuk a 

közös hangot. Akkor még nem volt tiszta előttem, hogy ki ő. Harmadik ittléte után odabújt hozzám és azt 

mondta: „Ibi, szeretlek.” Könnybe lábadt a szemem, innentől elválaszthatatlanok voltunk és egyre többet 

jött hozzánk. Hamarosan „elcsábította” a férjemet is. Ő is nagyon megszerette. Dorián apukája sajnos nem 

él. 2 éves volt, amikor meghalt. 
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Dorián egyre többször volt nálunk. Ketten fürdettük, mintha a miénk lett volna. Felfedeztük, hogy nagyon 

hasonlít a fiúnkra, csak a szeme színe az enyém. Örömöt hozott, vidámságot, életet, értelmet, feladatot. 

Aztán megtudtam, hogy akkor született, mikor fiam kiment. Ő az, akit nekem/nekünk szánt az Úr. Dorián 

anyukája nagyon hálás a segítségünkért. Óvodába hozzuk és visszük, és a férjem az apakép neki. Olyan, 

mintha visszatekertük volna a történelem kerekét, mert Istennek semmi sem lehetetlen!! 

Dorián anyukája nem hívő, de hiszem, hogy az lesz. Nem ellenzi, hogy a gyülibe vigyem a fiát. Az anyuka, 

azóta férjhez ment és hamarosan érkezik a kistestvér. Így még jobban szükség van a segítségünkre. 

Már most „dolgozik” a Szent Szellem a kis szívében. Most 

lett 4 éves, de sokkal értelmesebb a koránál. Vettem neki 

való Bibliát és esténként, ha itt alszik nálunk, olvasok ne-

ki belőle. Hihetetlen szeretettel öleli át, és tudja, hogy az 

nem mesekönyv, az a Biblia. Emlékszik a történetekre, 

amit már olvastam neki. Nagyon jó érzés, hogy hitem van 

rá, hogy sok ember tér meg ő általa, mert már most ter-

jeszti az óvodában, amit tanulunk. „Véletlenül” gyertya a 

jele, a fény, az óvodában. 

Boldogan látom el a küldetésemet, amit Isten rám bízott, és remélem, megtart, amíg felnő a kis 

„evangelista” és gyönyörködhetek munkájában.  

Nagyon szívesen van felnőttek között is, és megszeretteti magát könnyedén. Ott voltunk a születésnapján 

és átölelt kettőnket, kis fejét közénk dugta és úgy éreztem, Isten üzent valamit nekünk rajta keresztül. 

Másnap reggel, csendességben jött át az üzenet: szüksége van ránk a kereszténnyé válásában, mert szülei 

nem azok még, de hiszem, hogy őáltala megtér az egész családja. Ámen 

 

 

 

 

Marótiné Németh Ibolya 
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Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 

Konferencia – 2018.09.29-30. 
2018. szeptember 29-30-án Budapesten került megrendezés-
re a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának kong-
resszusa. A Konferencia alaptémája az „…erőt kaptok, amikor 
eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek…” volt (Apcsel. 
1:8).  

 
 
 
 
A találkozón számos kiváló előadó 
osztott meg sok – sok áldott gon-
dolatot. Ezek közül csak néhányat említek meg. Böjte Csaba testvér beszélt 
nagy szeretettel és alázattal a szolgáló szeretetről, valamint arról, hogy Isten 
eddig milyen áldottan vezette őt és adott neki és rajta keresztül sok áldást. 
 
 
 
 

Mézesné Dr. Marozsán Ibolya nagyon érdekes és újszerű előadást tartott a 
csontvelőben található őssejtekről, Jézus csodás gyógyításaival kapcsolatban. 
Dr. Győri József arról beszélt, bátorító példákkal fűszerezve előadását, hogy 
milyen fontos a spirituális kórelőzmény (szellemi anamnézis) a mindennapi 
orvosi gyakorlatban. Kiváló előadást hallhattunk Prof. Dr. Fodor Bertalantól 
az egyre nagyobb veszélyt jelentő okkult hátterű, paramedicinális eljárások-
ról. Professzor Úr szellemes, de nagyon fontos kijelentése: „a hit nem az ész 
vészkijárata”! 

Sorolhatnám még tovább a tanulságos 
előadásokat, áldott beszélgetéseket, de 
végezetül inkább arról írok néhány mondatot, ami a szívemet nagyon 
bátorította, megmelengette. A fenti konferencián a Zuglói Szabadke-
resztény Gyülekezet igen szépen kivette a részét a szolgálatok terüle-
tén: gyülekezetünk dicsőítő csapata fantasztikus, áldott dicsőítéssel 
nyitotta meg a konferenciát. Akkora sikere volt a dicsőítésnek, hogy 
közvetlenül utána elkezdtek érdeklődni, hogy gyülekezetünknek van-e 
CD-je ezekkel a dicsőítő dalokkal és ha igen, hol lehet megvásárolni! A 
dicsőítés után Mézes László, korábbi lelkipásztorunk igehirdetése báto-

rította a jelenlévőket. Ibolyával együtt én is részt vállaltam a tudományos üléseken előadás tartásával. 
Természetesen mindez Istent dicsőítette! 

Nagyon köszönöm minden testvéremnek, barátomnak, 
aki szeretettel áldozott az idejéből, energiájából erre az alkalomra!  

Dr. Nagy Dániel 
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Bibliát fordítottak egy budai barlangban 
 
Egy évszázaddal a Károli-biblia előtt, magyarra fordította a Szentírást 
egy remete, a Budai-hegység barlangjában. 
A XV. századból ismert második magyar bibliafordítás Bátori László 
pálos szerzetes nevéhez fűződik (az első az ún. Huszita Biblia volt). 
Bátori a budaszentlőrinci kolostorban szolgált, mely Mátyás király 
idejében élte fénykorát. A hagyomány szerint a Nagy-Hárs-hegy tete-
jén lévő barlangban végezte fordítói munkáit, többek között a teljes 
Biblia magyar nyelvre való átültetését. Az eredeti mű Mátyás király 
könyvtárát gazdagíthatta, de sajnos a történelem viharaiban elve-
szett. 

Egyes kódexekben bukkantak a nyomára a kutatók (pl. Jordánszky-
kódex). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Budai hegységben kirándulva találkozhatunk a híres kolostor feltárt 
alapjaival, valamint a Nagy-Hárs-hegyi kilátó alatt az emléktáblával meg-
jelölt barlanggal is. 
 
Ez utóbbi balesetveszély miatt zárva van, nem látogatható! 
 
 
 
 
Megközelítés tömegközlekedéssel: 
a Széll Kálmán térről a 22, 22A, 222 autóbusszal, vagy a Gyermekvasúttal a Szépjuhászné megállóig. 
 

 

Szilágyi József 

Szilágyi József 
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Költözés és kegyelem 

24 évvel ezelőtt, éppen karácsony előtt, Soma fiunk születésnapján költöztünk a József körútról Dunakeszire. Az is 
kegyelmi időszak volt, sokat elmondhatnánk az akkori építkezésről, hogyan áldott és őrzött meg minket Isten. Vi-
szont gyakorlatilag a beköltözéskor tudtuk, hogy csak addig fogunk itt lakni, amíg fel nem neveljük az 5 gyermeket 
és ki nem repülnek. Utána túl nagy lenne kettőnknek, és túl drága lenne a rezsije. Még egy szempont adódott, hogy 
Eszter egy dunakeszi bölcsődében kapott munkát, és noha utolsó gyermekünk már több éve elköltözött, meg kellett 
várni, hogy nyugdíjba menjen, mert Pestről nehezen járhatott volna ki dolgozni. Bár nem volt alapvető szempont, 
de szerettük volna, ha olyanok veszik meg, aki beleszeretnek ebbe a valóban gyönyörű környezetbe, valamint hoz-
zánk hasonlóan többgyermekes család.  

Idén aztán úgy döntöttünk, „beindítjuk a gépezetet”, noha úgy tűnt, Eszternek még szeptember végéig dolgoznia 
kell. Bár május végén már elérte volna a nyugdíjkorhatárt, de van ám kérem „Felmentési időszak”, aminek címén rá 
kell húznia még 4 hónapot. Hogy mi is ez, mire jó, és miért kell mindenáron, ezt igazából senki sem értette, de attól 
még kötelező volt. Sebaj, egy volt egyetemi évfolyamtársammal felbecsültettük az árat, és tavasszal feltettem a há-
zat az internetre. Csináltam sok szép fotót a házról és a környezetről. Bár bejelöltem, hogy nem kérjük ingatlanköz-
vetítő közreműködését, vagy 15 megkeresett, alig lehetett őket leállítani. Mi viszont a Mindenható Isten közvetítő 
kegyelmében bíztunk, és a következőkben láttuk ezt megvalósulni: 

 Egy alkalommal hazafelé jövet Eszter észrevette, hogy előtte egy többgyerekes házaspár egy közeli ház hirde-
tését nézi: „Figyeld, ez is eladó!” „Á, ez nekünk túl előkelő és drága…” Eszter elnézést kért, hogy akaratlanul is 
kihallgatta őket, és megemlítette, hogy a miénk is eladó. Érdekelte őket, és telefonszámot váltottak. Aztán 
több hétig nem jelentkeztek. Közben több érdeklődő megkeresett minket, és az egyik már komolynak tűnt. 
Aztán mégis befutott a család, hogy ők is megnéznék teljes létszámmal. Bár üzletileg nem ideális, de a gyere-
kek azonnal óriási lelkesedést mutattak: „Jaj anya ez nagyon szép! Ide jöjjünk!”  A legkisebb fiú a körbenézés 
után kijelentette: „Én már tudom, hova nem fogok lemenni. A pincébe!” Kiderült, hogy négy gyermekes hívő 
református család, nagyon kedvesek voltak, és elfogadták az árat. Végül is olyanok vették meg a házunkat, 
akik sosem látták a hirdetésünket. 

 Sikerült számunkra nagyon kedvező fizetési feltételeket kötni. Viszonylag hamar megkaptunk annyit, ameny-
nyit a pesti lakás megvételére szántunk, és kaptunk kb. 3 hónapot, hogy keressük meg, és alakítsuk át a ma-
gunk igényei szerint. Gőzerővel nekiláttunk csomagolni és egyéb intézkedéseket tenni. Nem kis feladat volt, 
hiszen 24 év és öt felnevelt gyermek minden cuccát, maradékát kellett elrendezni, mit viszünk, mitől kell 
megszabadulni, és hogyan – az értékes, de feleslegessé vált dolgokat nem akartuk szeméttelepre küldeni. 

 Ezalatt kiderült, hogy valamilyen módon Eszter mégiscsak elmehet nyugdíjba június elején!!! Ha valamit, ezt 
mindenképp csodának könyvelem el: Isten még a magyar közalkalmazotti bürokrácia felett is ÚR!! Kellett is a 
lehetőség, mert a holmik szortírozása, csomagolása rengeteg időt, energiát vett igénybe. Esténként és hétvé-
gén ez rettenetesen nehéz lett volna. 

 Az egyik nagy szekrényünket és íróasztalunkat Eszter unokahúgáék vitték el. Küldtek érte két szállító mun-
kást, erősek, fiatalok, hozzáértőek és normálisak voltak. Rögtön meg is állapodtunk velük a saját költözésünk-
ről, azt sem kellett tovább keresni.  

Az új lakással kapcsolatban mindenképp azt szerettük volna, ha legalább két szobás, nyugodt, szép fákkal teli kör-

nyéken van, de nem túl külterületen, rossz tömegközlekedéssel. Az unokáktól se legyen túl messze. Szerettünk vol-

na egy teraszt, vagy erkélyt is. Eszter gerinc- és térdproblémái miatt csak földszinti lakás jöhetett szóba, vagy max. 

1. emeleti, de akkor lehetőleg liftes. Végignéztem vagy 100 lakást és házat Budapesten, de egyik sem tűnt nyerő-

nek. Végül is a legjobbnak tűnő, nagy erkéllyel rendelkező lakást elmentünk megnézni, közvetítővel árulták. Kide-

rült, hogy a nagy erkélyről a Belügyminisztérium TMK műhelytelepére nyílik kilátás, elsősorban egy hatalmas, el-

rozsdásodott nyílt daruzott csarnokra. Visszamentünk az irodába, mit tud mást ajánlani a hölgy akár a XIV-XV. kerü-

letben (Ábelékhez közel), akár a XIX. kerületben (Mátéékhoz közel).  
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 Mutatott néhányat, de egyik sem volt meggyőző. Akkor az az ötletem támadt, hogy nincs-e egy lehetőség a 
kettő közt félúton, a X. kerületben. Mutatott egy két szobás lakást, földszinti, erkélyes, alatta teremgarázs, az 
ára is elfogadható. Azonnal el is mentünk megnézni. Körbejártuk, és a végén egymásra nézünk Eszterrel: EZ 
AZ! Ez volt a második megtekintett lakás, de nem kellett többet néznünk.  

 Azóta megtörtént az összes átalakítás. Megtapasztaltuk, hogy milyen áldás, ha a gyülekezeti testvérek, bará-
tok közt van olyan szakember, aki magbízhatóan, jó minőségben dolgozik, természetesen tisztességes fizetsé-
gért. Az se rossz, ha a megrendelő építészmérnöki múlttal rendelkezik (amivel pl. én), és pontos rajzokat tud 
adni a beépítendő bútorokról. Külön áldás, ha a barkácsolás kegyelmi ajándékával rendelkező (amivel pl. én 
nem) fiak és menyek állnak rendelkezésre, akik ráadásul aranyosak, segítőkészek és időt is tudnak szakítani 
sok egyéb munkájuk, terhük közepette. 

 

 

Most már minden csomag és csomagolópapír eltűnt, sikerült 
pont úgy berendezkedni, ahogy szerettük volna, minden dol-
gunknak találtunk helyet, és az egész nagyon szép lett belül-
ről. A hátralevő életünknek ez tökéletesnek tűnő környezet, 
ha csak Isten nem tervez mást. Kívülről pedig egy igen han-
gulatos, betonkerítéssel körbezárt, nagy fákkal teli lakópark-
ban lakunk.  

 

 

 

 

A lakópark közepén van egy hatalmas luxusvilla, lakatlan és 
kicsit elhanyagolt, de ebben az állapotában is nagyon szép. Ez 
volt valaha Dreher Antalnak, a Kőbányai Sörgyár tulajdonosá-
nak a saját háza. Erre a házra néz a teraszunk, ami nekem, 
építésznek külön bónusz. 

 

Így elmondva minden olyan egyszerűnek, természetesnek tűnik. Volt persze sok fáradság, sok apró nehézség, de 
alapvetően remekül sikerült, a megfelelő időben kialakult minden feltétel. ismerve a magyar ingatlanpiac és építő-
ipari szakma jelenlegi helyzetét, mindez egyáltalán nem magától értetődő. Igazából már csak az internetbekötés 
hiányzik, de bízunk Istenben, hogy mire az újság megjelenik, már ez is régmúlt lesz. 

Végtelen hálával tartozunk Istennek a megtapasztalt gondoskodásáért. 

És köszönjük minden kedves testvér értünk elmondott imáit. 
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A Hálaadás ünnepe 2018 Obervellachban 
(de tarthatjuk bárhol, hiszen van hol és van miért) 

Egy évente megismétlődő hagyományról szeretnék röviden beszámolni, ami mégis egy 2500-as lélekszá-
mú város életében fontos esemény és szintén remek lehetőség arra, hogy a 
szeretet kapcsolatokat kiépítsem, vagy inkább elmélyítsem. 
Minden esztendő október első szombat-vasárnapján a kisvároson lázas ké-
szülődés fut végig. Az állatokat lehozták a hegyi legelőkről, a gyümölcsök - 
már ami errefelé megterem - leszedve, illetve a mezei munka egy része is 
elvégezve. A főtéren standok épülnek, kisszínpaddal és mindenki készül a 
vasárnap déli felvonulásra. A lovak, tehenek, traktorok, szekerek feldíszítve 
az esztendő legszebb, leggazdagabb terményeivel, illetve a legszebb állatok 
vezetik a sort. Én is meghívást kapok minden esztendőben, hogy főztömmel 
vegyek részt a rendezvényen. Vasárnap délelőtt mindenki a templomban 
van, és hagyomány szerint 12-kor kezdődik a városban a közös felvonulás, 
örömködés, ebéd, de csak kora délutánig, nem torkollik semmilyen esti dá-
ridóba. 

 

Az egyik mottó: 

Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adja-

tok hálákat néki, áldjátok az ő nevét! 

Elég nagy kihívás számomra, mert aznap este már érkezik egy másik 
csoport, de a szíves felkérésnek nem tudtam soha ellenállni. Főleg, 
hogy rájöttem, a Lázár féle menüt „Ungarische Gulyás + hazai bor” le-
het úgy adni, hogy minden egyes porció után pár kedves szó hangzik 
el, és Istennek hála azt vettem észre, lassan tömeg veszi körül a stan-
dot. Nem akarnak elmenni. Talán ízlik is egy kicsit csípősen, és rá-
jöttem, még tovább maradnak, hiszen a kenyeret apródonként adom. 
 
 
 

 
 
 
Mindig más ételt készítek. Több helybeli nem járt, csak hallott Magyar-
országról, ezért megígértem, csinálok Hortobágyi húsos palacsintát 
egyik évben. 300 db után már nem akartam semmit látni, ami a Horto-
bágyra hasonlít, hiszen egyedül készítettem.  
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Az Obervellachban eltöltött 24 esztendő alatt ezekkel a szeretet 
főzésekkel járultam hozzá a hálaadás-naphoz, mert a felvonulta-
tott jószág, termény, vagy éppen az üstöm terméke, hozzájárult 
egy közös adakozáshoz. Nem a maradék, nem ami veszendőbe 
megy, hanem jó szívvel, amit az Úrnak szántak ezek a kemény, ri-
deg hegyi életmódhoz szokott emberek. 
És hálaadás és öröm szava jő ki belőlük, és megsokasítom őket és 
meg nem kevesednek, megöregbítem őket és meg nem kisebbed-
nek. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Egy gondolattal be is fejezném. A szomszéd néni - aki ideje egy 
részét betegsége miatt kórházban tölti - örömmel mesélte, hogy 
megkapta az új akkumulátoros mozgássérült kis járművét. Alig 
várja, hogy szombaton ezt a pici járművet a kertje gyümölcseivel 
feldíszítse. Ezen kívül egész héten sütögetett, hogy meg tudja kí-
nálgatni a nézelődőket, mert Istennek hála együtt tud menni a 
többiekkel. 
Ezért Ő így akar hálát adni. 
Úgy gondolom, ki-ki a maga módján találjon alkalmat a hálaadás-
ra. Egyedül is, és talán közösen is? 
Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely 
általunk hálaadást szerez az Istennek. 
2018. október 18. 
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Temetőben 

 
Bújócskáznak velünk a messzi fák, 

s az őszi ég fehéren dől az útra 
(kék köntösét, a régit, tán megunta). 

Köröttünk csak pár méter a világ, 
de minden lépés, minden mozdulat 

vetkőzteti a szégyenlős utat, 
s felénk a sárba tapadt sok levél 
sárga színével int a nyári fény. 

 
Haját a köd befonja, és a táj 

ránk nyitja nagy szemét. Mint holtak őre, 
sápadt virág köszön az elmenőre, 
s a puha csend szívünkig eltalál. 

 
Felhők mögül kikandikál a nap. 

Mindent beragyognak a rőt sugarak. 
Visszamosolyog a felázott avar: 
A rozsdaszín, a bíbor és arany. 

És jön a szél – zörömbölő kölyök –, 
ágat ropogtat, vígan lődörög, 

nyomába nedves föld illata jár. 
Az avar alatt meglapul a nyár. 

 
Már hazafelé visz utunk, 
hol a nagy, rácsos kapun 

felirat hirdeti: FELTÁMADUNK! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gulyás Zsuzsa 
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Véget ér a Felház, de "fantasztikus dolgok jönnek" 
2018. október 06.SZEMlélek 

Elérkezett az, amire a kezdeményezés egyik vezetője a vele készült interjúnkban utalt: befejeződnek a különleges 
alkalmak, de ez talán valaminek a megszületését is jelenti egyben. 
A Felház most van, aztán majd nem lesz. Azt gondolom, rövid időn belül nem lesz: 1-2 éven belül. Szoktuk mondani, 
de nem annyira egyértelmű az embereknek, hogy a Felházat egy céllal hozta létre Isten, és ha majd ezt betölti, ak-
kor egy ponton megszűnik. 
Így fogalmazott Ember Illés 2017 októberében, amikor elsőként a SZEMléleknek adott a Felház nevű keresztény kez-
deményezés valamely tagja interjút (ide kattintva érhető el a cikk). 
 
Egy évre rá, 2018. október 6-án az alábbi közleményt tették közzé a Felház vezetői, amelyet teljes egészében köz-
lünk: 
Felház: A kezdet vége 
Nagy örömmel és szívünkben hálával tudatjuk, hogy a Felház küldetése a végéhez közeledik és a feladatára kapott 
idejét betölti. Ezzel jelenlegi működésünket befejezzük, a három alapító közvetlen vezetésével és az önkéntes csa-
pattal végzett központi szervezés véget ér és ilyen keretek között nem szervezünk több Felház alkalmat. 
Az idei, 2018. őszi szemeszter az utolsó a Felház működésében, ezt követően pedig a vizsgaidőszak után, 2019. már-
ciusában záróalkalmat tartunk. 

A Felház hároméves működése során a dicsőítő- és imaestek mellett egyre több missziós tevékenységet indított el, 
amelyek túlmutatnak a Felház keretein. Ezek a Felházból fakadó mozgalmi szálak önállóan folytatódnak, illetve újak 
indulnak el és az eredeti célok betöltéséért laza együttműködésben futnak tovább. 
A Felházzal egy mozgalom indult el, aminek kezdetét a három és fél évig tartó Felház alkalmak jelentik. A Felház 
alkalmak befejezése ennek a kezdetnek a vége és egyben a mozgalom következő szakaszának elindulása. Az így ki-
alakuló mozgalomnak csakúgy, mint a Felháznak, mindenkor az Evangélium bemutatására és az Egyház építésére 
kell irányulnia. 
A fenti folyamatokhoz egy mostantól számítva körülbelül másfél éves átmeneti időszak szükséges. Az átmenet ese-
ményeiről, terveiről és a mozgalomhoz való kapcsolódás lehetőségeiről a következő hetekben jelentkezünk tudniva-
lókkal hivatalos felületeinken és hátralévő alkalmainkon. 
Erre legközelebb most csütörtökön este, október 11-én a MOM Sportban kerül sor a Felházon. 

Nagyon hálásak vagyunk Jézus Krisztusnak mindazért, amit az elmúlt három évben a Felházon keresztül elvégzett. 
Hisszük, hogy Isten átformálja Magyarországot és Európát és megtiszteltetés számunkra, hogy részesei lehetünk 
ennek a munkának. 
Örömmel és izgatottan tekintünk a jövőbe, hiszen ez csak a kezdet volt, a legjobb rész még hátra van! 

Ember Illés, Orbán Gáspár, Prekopa Donát és a Felház csapata 
2018. október 06. 
 

Végezetül bátorítunk mindenkit, hogy ne sajnálja a Felház alkalmak befejeződését, hanem legyetek velünk imában, 
fantasztikus dolgok állnak előttünk! 

Forrás: https://szemlelek.blog.hu/2018/10/06/vegeterafelhaz 

Szilágyi József 
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A szarvasbogár 

Micsoda „karosszéria”! Bizonyára egyik napról a másikra multimilliomos lenne abból a tervezőmérnökből, 

akinek sikerülne mesterségesen előállítania kitint, ezt a csodálatos anyagot, amely a szarvasbogár kemény 

páncélját alkotja. Képzeljünk csak el olyan autókarosszériákat, amelyek könnyebbek, mint bármelyik fém, 

sem rozsda ellen védeni, sem fényezni nem kell őket, amelyek éppúgy ellenállnak a melegnek, mint a hi-

degnek, ütés – és karcolásbiztosak, horpadásaik pedig egy-egy karambol után maguktól 

„visszapattannának” eredeti formájukba. Amelyeket sem savak, sem lúgok nem támadnak meg – és ame-

lyek anélkül is mindig csillognak, hogy valaha viasszal kenték volna be, megmosták vagy kifényesítették 

volna őket! Vagy talán már találkozott valaki valaha is koszos bogárral? Még a ganajtúró bogarak is, ame-

lyek gusztustalan trágyadombokból másznak elő, fémes-kéken csillognak, mintha csak frissen fényesí-

tették volna őket, ugyanis olyan „karosszériával” rendelkeznek, amely taszítja a mocskot. Mindemellett ez 

a csodás kitin meglepő módon olyan vegyület, amely egyszerűen csak fehérjéből és cukorból áll! 

Csak? Ha pusztán kémiailag nézzük – igen. Azonban hallatlan sokoldalúságának titka csak részben magya-

rázható magával az „anyaggal”, sokkal inkább annak rendkívül bonyolult, szubmikroszkópikus finomszer-

kezetével! Még ha sikerülne is előállítanunk a kitin anyagát, ezt a szubmikroszkópikus finomszerkezetet a 

mai modern technika segítségével sem lennénk képesek utánozni! 
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Ennek ellenére ez a csodálatos „karosszéria” a 

bogarak utolsó vedlésekor „teljesen magától” 

képződik – sokféle tagot összekötő valamennyi 

bonyolult ízülettel egyetemben, amelyek bizto-

sítják a tagok mozgékonyságát. A szarvasbogár-

nál öt évig, olykor pedig még tovább is eltart-

hat, amíg a bogár teljesen kifejlődik. A nagy mé-

retű lárvák – a cserebogárpajorral ellentétben – 

igen hasznosak, segítenek lebontani az elhalt 

fatönköket. Egyetlen nőstény akár száz petét is 

lerak a korhadó tölgyfagyökerekre, és e művelet 

elvégzéséhez csaknem nyolvan centiméter 

mélyre ássa bele magát az erdei talajba. 

 

A hímek, ”szarvukat” is beleértve, elérhetik a 

tekintélyes tizenegy centiméteres hosszúságot. 

Igen – a „szarvak”! Hiszen ezek tulajdonképpen 

csak megnagyobbodott felső állkapcsok! Való-

jában a szarvasbogarak szelíd nedvszívók, ami-

nek következtében hosszú, ecset formájú nyel-

vük van. „Szarvaik” ezzel szemben a nősténye-

kért vívott vértelen harcra szolgálnak. És miu-

tán állkapcsuk belső oldalán szabályszerű 

„szegecsek” vannak, még riválisuk sima kitin-

páncéljáról sem csúszhatnak le, amikor harc 

közben megragadják. Mennyire otrombának, 

sőt primitívnek hatnak ehhez képest azok a ro-

vátkák, amelyeket – szintén a csúszás megaka-

dályozására – az ember vág szerszámaiba! 

 

 

Szöveg: Dr. Wolfgang Kuhn professzor 

Forrás: Ethos folyóirat 1992. év 3. szám 
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Szeretettel köszöntjük novemberben 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 

25.oldal Tekintetünk 

Születésnaposaink 

2018 november 

Balogh Richárd Lovászné Bakk Ilona Pusztai Ferencné Zsófia 

Czibulya - Kui Adrienn Molnárné Hartai Gabriella Ricsula István 

Dr. Gáspár Judit Mór Tirza Rózsa Erzsébet 

Faragó Gergő Nagy Gerzsonné Széphegyi Miklós Dávid 

Garai Péter Nagy József id. Szilágyi József 

Kerekes Ernőné Eszter Nemes Sándorné Palócz Anna Szilágyi Józsefné 

Kovácsné Galba Csilla Nyúl József Tóth Csaba 
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4 
Mézes hp.: Köszönjük Istennek a lelkigondozói képzés-
ről kapott sok, pozitív visszajelzést 

A résztvevők életében a befogadott igazságok teremjenek 
maradandó gyümölcsöket 

5 
Tóth Lázár: Hálát adok az idei esztendő nagy-létszámú 
vendégforgalmáért a vállalkozásomban 

Adjon az Úr bölcsességet, hogy a kinti munkám egyre in-
kább szolgálat legyen Isten felé 

6 
Kékesi (Killeen) Kriszta: Köszönöm, hogy az Úr vezeti 
az életemet, hálás vagyok a megvásárolt új házunkért 

Isten segítségét kérem a magyarországi támogatás szá-
munkra legjobb fontra való átváltásában 

7 
Zúgó Szél Alapítvány: Magasztaljuk az Urat, hogy már 
folyamatban van az új honlapunk készítése 

Istenünk erejét és bölcsességét kérjük az új honlapunk 
feltöltéséhez 

8 
Szilágyi József: Hálát adok a Felház elnevezésű ébre-
dési mozgalom eddigi szolgálatáért 

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjük az aratás 
Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába” (Lk.10:2 alap-
ján) 

9 
Juhászné Gitta: Istenem, hálatelt szívvel köszönöm, 
hogy velem voltál az epekő műtétemnél 

Kérlek, Istenem, add Szent Szellemed vezetését családom 
minden tagja életében 

10 
Mézes Ibolya: Hálát adok az Úrnak, hogy levizsgáz-
hattam a kötelező belgyógyászati továbbképzésből 

Istentől kérek erőt és bölcsességet orvosi munkám jövőbe-
ni folytatásához 

11 
Kerekes hp. Dicsérjük Istent az új otthonunkért, kö-
szönjük, hogy régi házunkat zavarmentesen el tudtuk 
adni 

Urunk segítségét kérjük ahhoz, hogy budapesti otthonunk-
kal is tudjuk Őt szolgálni 

12 
Tóth Lázár: Köszönöm, hogy a januári szívműtétem 
után tavasztól a Tőled kapott erővel tudtam feladatai-
mat megoldani 

Ne csak szóban, hanem tettekben is lehessek fény és só a 
családomban is 

13 
Molnár Milán: Hálát adok az Úr többszöri segítségé-
ért, mellyel sokszor tovább mozdította az életemet 

Isten segítségét kérem abban, hogy utalják ki nekem az 
óbudai szociális bérlakást és a szociális pénz-segélyt 

14 
Gulyás-Pádár család: Köszönjük, hogy Isten kirendelte 
a pénzt a Kis-Ház külső szigetelési munkáira 

Az Úr segítségét kérjük abban, hogy Tünde új munkahelyi 
feladatai ne nehezítsék meg Csilla otthoni gondozását 

15 
Dr. Nagy Dániel Köszönöm az Úrnak, hogy lehetőséget 
adott gyülekezetünk vezetőségének családos elvonu-
lására 

Istenünk áldása legyen a háromnapos együttléten, kerül-
jünk közelebb az Úrhoz és egymáshoz 

16 
Mézes Ibolya: Hálát adok az Úrnak, hogy már sok éve 
szolgálhatok az Ellel Modulár Iskola tanítójaként 

Istenünk áldása legyen a kétnapos őrbottyáni alkalom va-
lamennyi tanítóján és hallgatóján 

17 
Dr. Nagy Dániel: Magasztaljuk a mi Istenünket, hogy 
Krisztussal együtt mi is örökké élünk az Ő Országában 

A Szent Szellem kenete legyen a Búzamag Bibliaiskola taní-
tóin és minden hallgatóján 

18 
Dicsérjük az Urat a gyülekezetünkben bibliai alapokon 
élő, boldog családokért 

Kérjük a mi Istenünket, hogy a még társra váró testvéreink-
nek rendelje ki a hozzájuk illő segítőtársat 

19 
Tóth Lázár: Hálát adok az Úrnak, hogy nekem is lehe-
tőségem van a lelkigondozói tanfolyamra járni 

Szeretnék gyülekezetünk lelkigondozói csapatának olyan 
tagjává válni, akit az Úr tud használni mások megépítésé-
ben 

20 
Mézes László: Gyülekezetünk nevében köszönöm az 
Úrnak, hogy sok meghallgatott imádsággal áldott meg 
minket 

Hívjon el még sok testvért az Úr az imaszolgálat betöltésé-
re, szaporítsa a kedd esti imacsoport létszámát 
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Mézes László 

27.oldal Tekintetünk 

21 
Szilágyi József: Hálát adok, hogy minden nap olvasha-
tunk jó hírt: az Örömhírt, az Evangéliumot 

Szeretnék hallani jó híreket: megtérésekről, gyógyulások-
ról, szabadulásokról. „Atyám, dicsőítsd meg a Te neve-
det” (Jn. 12:28) 

22 
Köszönjük Istennek Gyülekezetünk dicsőítő csapatát, 
hálásak vagyunk a nemrég beépült új tagjaiért 

Kérjük, hogy istentiszteleti alkalmainkon a dicsőítő csapat 
vezessen be mindnyájunkat az Úr jelenlétébe 

23 
Dr. Nagy Dániel: Hálát adok, hogy közösségünkben egy-
re többen kapcsolódnak be az aktív szolgáltba 

Az Úr áldása legyen Lakatos Péter testvérünk mai, a he-
lyes légzéstechnikáról szóló előadásán 

24 
Köszönjük, hogy idén is megtarthatjuk a kreatív napot, 
és így tovább erősíthetjük testvéri kapcsolatainkat 

Jöjjenek el minél többen erre a mai találkozóra, ahol az 
Úr segítségével jó ötleteket kaphatunk kreativitásunk 
megélésére 

25 
Magasztaljuk Istent, hogy ismét bemerítkezési ünnepi 
istentiszteletet tarthatunk 

Isten vezesse fehérruhás testvéreinket minden harcuk-
ban győzelemre, legyenek ők is az Úr tanúi az Ő dicsősé-
gére 

26 
Mézes László: Köszönöm Istennek közösségünk áldottan 
működő imaköreit 

Kérem az Úrtól, hogy az imakörbe még nem tartozó test-
véreimet helyezze el egy házi csoportba 

27 
Hálát adunk a Gyülekezetünknek ajándékozott sok, mo-
solygó arcú kisgyermekért 

Kérjük, hogy az Úr őrizze meg az áldott állapotban levő 
kismamákat, és az anyaméh gyümölcse legyen jutalom 
minden családnak 

28 
Zatykó hp.: Köszönjük, hogy az Úr megtartott minket a 
hosszú tanyasi években, és mi szolgálhattuk Őt itt is 

A Szent Szellem vezetésével hadd találjuk meg új ottho-
nunkat, hogy ott is dolgozhassunk Isten Országának épí-
tésén 

29 
Mézes hp.: Hálát adunk pomázi új otthonunkért, a szá-
munkra sok örömöt adó „Álda-lak”-ért 

Az Úr segítsen abban, hogy a kis lakótelep minden hátra 
maradt problémája minél hamarabb megoldódjon 

30 
Köszönjük, hogy a próféta szavai ránk is vonatkoznak: 
„Békességünk büntetése rajta van, és az Ő sebeivel 
gyógyultunk meg” (Ézs. 53:5) 

Segítségül hívva az Úr nevét kérjük, hogy Isten állítsa 
helyre valamennyi beteg testvérünk egészségét 

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 

 

November 13.  (kedd) 9.30 óra Baba-Mama Klub - Angol u. 

November 15-17. (csüt.-szomb.) Presbiteri családos elvonulás 

November 15.  (csütörtök) 14.00 óra Közbenjáró Édesanyák alkalma - Angol u. 

November 23.  (péntek) 18.00 óra Helyes légzéstechnika (Lakatos Péter) - Angol u. 

November 24.  (szombat) 14.00 óra Kreatív nap hölgyeknek - Angol u. 

November 25.  (vasárnap) 9.30 óra Bemerítkezési ünnepi Istentisztelet - Angol u. 

Munkatársak: 

Dr. Nagy Dániel, Dr. Hegedűs Mónika, Kerekes Ernő, Tóth Lázár, 

Szilágyi József, Marótiné Ibolya, Gulyás zsuzsa, Lányiné Kati, Lányi János 

2018 

Alkalmaink - információk 
 

Címünk:  1149 Budapest, Angol utca 44. 

kedd:   16.00 - imaóra 

péntek:   18:00 - ifjúsági alkalom 

vasárnap:    9:30 - Istentisztelet 
 

Az iroda telefonszáma:    06-1-788-5593 

Izsáki Magdolna irodavezető:   06-20-289-0940 

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

Dr. Nagy Dániel pásztor fogadóórája 
előzetes egyeztetés alapján 

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

MPE Zuglói Szabadkeresztény Gyülekezet 

Bankszámlaszám: 

10401048-00027230-00000002 

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/

