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IV. évfolyam 
10. 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 

 

E gyik reggel, amikor vittem a gyerekeket az iskolába szóba került, hogy választanunk és 

döntenünk a különböző élethelyzetekben nekünk kell. Ez személyes felelősség! Már egyre 

nagyobbak ők is és nem állok ott mellettük, így ez most már egyre inkább rájuk fog hárulni, termé-

szetesen a következményekkel együtt. 

Egyik gyermekünk ezt nagyon nem értette, hiszen előttük csak jó dolgok vannak. Tehát ez nem 

olyan nehéz dolog. Magamban megint rácsodálkoztam a gyermeki gondolatvilág szépségére, hogy 

szerinte csak jó és jó között kell választani. Hát ez sajnos nem így van-kezdtem a magyarázatba. 

 - Minden pillanatban döntesz te is: Megcsinálod-e a házit? Tanulsz-e rendesen? Kedves vagy-e 

másokkal? Törődsz-e velük? Lopsz-e? Csalsz-e? Hazudsz-e? stb. Tiéd a döntés! Választhatod a 

rosszat, de akkor a következményeivel is Neked kell számolnod. 

„előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te 

és utódaid is! Szeresd az Urat a te Istenedet, hallgass szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így él-

hetsz…”(V.Móz.30,19-20) 

Mivel már gyermekeink is állandó döntéshelyzetben vannak, mennyivel inkább mi felnőttek? A mi 

döntéseink súlya általában nagyobb, így természetesen a felelősségünk is. 

Ha szeretjük az Istent, ragaszkodunk az Ő igéjéhez és útmutatásához, akkor mondjunk nemet a 

bűnre, a rosszra és törekedjünk az igazságra, az életre, a békességre, az állhatatosságra, a szelíd-

lelkűségre, a hitre és szeretetre! (1.Tim.6:11 alapján) 

Válasszuk hát az életet és az áldást! 

 
 
 

 
 
 
 
Szeretettel: Dr. Nagyné Dr. Hegedűs Mónika 
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„…ugyanaz a szeretet legyen bennetek, 

egyet akarva ugyanarra törekedjetek.” 
Filippi 2:2b 

 A z egység nem természetes alkotója életünknek, nem terem csak úgy meg, tenni kell 

érte, törekedni kell rá! Akinek van legalább egy testvére vagy két gyermeke, pontosan 

tudja, hogy a mindennapokban milyen fontos és nagy jelentőséggel bíró fogalom a békesség, sze-

retet, egyetértés, egység. Kapcsolatainkat megmérgezheti és tönkre teheti a viszálykodás és az 

egymás ellen folytatott harc. Nem volt ez másként 2000 évvel korábban sem. Nem véletlen, hogy 

Jézus több alkalommal bátorította tanítványait az egység megteremtésére. Emberi természetünk 

része, hogy nem tudunk (talán nem is akarunk?) mindenkit egyformán szeretni, hogy sokszor úgy 

gondoljuk, mi tudjuk a legtökéletesebb választ a feltett (vagy fel sem tett) kérdésekre. Szeretnénk 

már itt a Földön bebiztosítani, hogy az örök életben Jézusnak a bal oldalán vagy a jobb oldalán ül-

jünk… Ismerősek ezek a gondolatok? 

 Hálás vagyok Istennek, hogy Ő az egység Istene. Bár Krisztus testét nézve nagyon sokfélék 

vagyunk Magyarországon, de fantasztikus volt látni és megtapasztalni, hogy a TŰZ konferencia 

szervezésében milyen sok különböző hátterű keresztény közösség vett részt és Isten megáldotta 

az együtt munkálkodásunkat! Mert egyetlen dolog fontos igazán: Krisztus szeretetét, kegyelmét 

megismertetni mindenkivel! János 13:35 szerint arról ismerik meg Krisztus követőit, hogy szeretik 

egymást. Mi szeretjük egymást igazán? 

 Pál apostol Filippibeliekhez írt levelének 2. része tökéletesen írja le, mit jelent az Atya akara-

tát tökéletesen betölteni. Jézus Krisztus csodálatosan mutatta be nekünk egész életével, halálával 

és feltámadásával, mit jelent engedelmeskedni mindvégig! Mert ott, ahol az emberi szem az élet 

végét látja, ott kezdődik az igazi élet, az igazi dicsőség, Jézus FELTÁMADT! És Vele együtt mi is fel-

támadtunk! Halleluja!  

Ha feltámadtunk Krisztussal a halálból és igazi életet élünk, akkor a legkevesebb, amit tehe-

tünk, hogy egységben, szeretetben, békességben élünk, mozgunk, szolgálunk és építjük Isten or-

szágát! 

Áldottak vagyunk és még inkább áldássá leszünk! 

 

Szeretettel: Dr. Nagy Dániel 
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Nemzet és család Isten szemszögéből 
…avagy mit kezdjünk a nemzeti ünnepeinkkel? 

 
A legelején szeretném előre bocsájtani, hogy nem történelmi és nem is politikai előadással készültem – nagyon 
nem. Még csak nem is augusztus 20-i ünnepi beszéddel, az az államfő és politikai pártok vezetőinek a dolga. Egysze-
rűen csak azzal a kérdéssel szeretnék foglalkozni, hogy vajon Isten hogyan látja az egyes nemzetek, köztük a magyar 
nemzet ünnepeit. 
Azt látom, hogy itt is elég gyakoriak a végletek. 
- Vannak olyanok, akik csak egy munkaszüneti napot látnak az augusztus 20-ban. A keresztények egy része alig, vagy 
egyáltalán nem is foglalkozik vele, hiszen egy nemzeti ünnep nem üdvösség kérdése. Ez egyébként igaz, de tényleg 
érdemes az ünnepeinket csak egy kézlegyintéssel elintézni? 
- Vannak olyanok is, akik annyira a napi politika szintjén élnek, hogy Istenre, az Örökkévalóság dolgaira már alig ma-
rad idejük. Ha beszélgetünk velük, vagy ha a közösségi médiában megtaláljuk őket, azt látjuk, hogy tele vannak pa-
nasszal az ország, vagy a nemzet irányában. 
 
Te hogyan tekinted, hogyan látod, hogyan éled meg a nemzeti ünnepeinket? Tudsz ilyenkor bármit is ünnepelni? 
 
Pár napja hallottam a rádióban, hogy az Európai unióban éles viták vannak a nemzetállamok szerepéről. Vannak 
olyanok, akik meghagynák – sőt erősítenék a nemzeti államok szerepét, másrészről vannak olyanok is, akik annyira 
az unió hívei, hogy csökkentetnék a tagállamok jögköreit, vagy ha rajtuk állna el is törölnék a nemzetállamokat. 
 
Vajon Isten mit gondol az egység, illetve a nemzetállamokra való szegmentálás témaköréről? Több napig vizsgáltam 
ezt a témát a Biblia kijelentései alapján. Jó hír, hogy vannak olyan kijelentések, amelyek eligazítást adhatnak ebben 
a témában. 
 
Az első dolog, amit megértettem, hogy Isten nem egység ellenes. Sőt!... 
Ott van rögtön a jól ismert Igeszakasz a 133-ik Zsoltárból. ”…mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyet-
értésben élnek!” 
És ott van Jézus főpapi imája a János 17-ik részében, amelynek az egyik súlypontja a hívők egysége. Jézus így imád-
kozott: 
De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek 
legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy 
te küldtél el engem. 
 
Van viszont egy nagyon „erős példa” arra nézve, hogy milyen egységet nem akar Isten. Ugye emlékszünk a Bábel 
tornyának építési tervére?  
Isten azt mondta az embernek a teremtés után: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok 
uralmatok alá! 
Ezzel szemben mit is gondolt ki az ember Sineár földjén? Ezt olvassuk, ez volt a stratégia: Gyertek, építsünk ma-
gunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az 
egész föld színén! 
Az emberiség nem akart szétszéledni, hogy uralma alá hajtsa a földet, és nem Isten nevét akarta felmagasztalni, 
hanem magának akart nevet szerezni. 
Nos ez az az egység amit Isten nem akar: az Istenellenes egységet. 
És ez nemcsak Bábelnél volt így, ez ma is igaz: Isten nem akar olyan egységet, ami ellene irányul. 
 
Bábelre vonatkozóan ugyan az a kifejezés terjedt el, hogy „bábeli zűrzavar” – de az Ige fényében meg vagyok róla 
győződve, hogy Istennek nem az volt a célja, hogy zűrzavart, káoszt hozzon létre a teremtményei között. 
Amit Isten ott csinált, az inkább egy szegmentálás (magyar szóval részekre osztás). Több nyelv született Bábelnél, és 
ezzel együtt több nemzet. 
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Vagyis bátran mondhatjuk, hogy Istentől van az, hogy legyenek népek és nemzetek. És tőle van az, hogy a már 
korábban kitalált családmodellt (amit egy férfi és egy nő alkot) a nemzeten belül helyezte el. 
A nemzetek és azon belül a családokra való szegmentáció (részekre osztás) ezen a Földön Isten akarata. 
 
Menjünk egy lépéssel tovább. Ha a szegmentálás fogalmát nézzük, akkor azt kell leszögezni, hogy ez akkor működő-
képes, ha az egyes szegmensek között megvannak a jól definiált határok. Ha a határokat megszüntetjük, akkor meg-
szűnnek a szegmensek, onnantól egy egység van. 
A téma kapcsán rákerestem a „határ” szóra a Bibliában. Azt láttam, hogy a legtöbbször a Józsué könyvében fordul 
elő. Érdekes, hogy a Biblia milyen sok helyet és időt szentel arra, hogy Izrael egyes törzseinek határait kijelölje, leír-
ja. Pedig ők egy nép voltak, de mégis nagyon pontos a határok meghatározása, nagy valószínűséggel azért, hogy ne 
legyen a törzsek között határvita. 
 
Hogy Istennek mennyire fontosak a határok, arról had említsek két Igét a Mózesi törvényből. 
5.Móz.19.14: Ne mozdítsd el felebarátod határát, amelyet az elődök jelöltek ki örökségedben, amelyet örökségül 
megkapsz azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked birtokul. 
Van a törvényben egy olyan rész, amelyet „A tizenkét átokmondás”-nak hívnak. Ennek egyik mondata így hangzik: 
5.Móz.27.17: Átkozott, aki elmozdítja felebarátja határát! Az egész nép mondja rá: Ámen! 
 
Ugye elég egyértelmű a fentiek alapján is, hogy a határok - ezen a Földön nem az ördögtől, hanem Istentől való dol-
gok. Tőle van az, hogy legyenek határok az országok, a nemzetek között. És tőle van az, hogy legyenek határok a 
családok között. 
 
Szeretnék először néhány gondolatot megosztani veletek a családok közötti határok kapcsán. 
Ez egy olyan Isten szerinti szegmentált egység, amelynek szintén megvannak a maga határai. Jó, ha ezeket a határo-
kat ismerjük és betartjuk, mert nem csak a hatóságok – hanem Isten sem szereti a tiltott határátlépést. 
Amikor Isten megalkotta a családmodellt, akkor a teljes egységet egy férfi – és egy nő között képzelte el. Nyilván 
ennek az egységnek lehetnek külső kapcsolatai – sőt kell is hogy legyenek, de a férj – feleség egységbe HARMADIK 
FÉL nem fér bele. 
Az olyan intézmény, mint a „nyitott házasság” teljesen Isten ellenes. A keresztény hit nem egyeztethető össze azzal, 
hogy a házastársán kívül mással is intim kapcsolatban legyen valaki. 
De van a házasság intézményének még egy vetülete, amelyre oda kell figyelnünk. Az Ige azt mondja: 
Mk.10.7-9: Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők 
többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, ember el ne válassza! 
Drága anyukák és apukák, anyósok és apósok, ugye értjük, hogy ez mit jelent? Ha a gyerekünk megnősül vagy férj-
hez megy, a köldökzsinórt el kell vágni! Olyan nincs, hogy olyan címszóval hogy „én csak segíteni akarok, mert még 
kissé éretlenek a gyerekek” – rájuk telepszünk. Tudomásul kell vennünk, hogy Isten szabta meg a határokat,… így a 
fiatal párt hagyni kell, hogy éljék a maguk életét. És a problémákat is próbálják meg rendezni maguk között. 
 
Hallottam egyszer, hogy egy anyuka így búcsúzott el a házasság előtt álló gyerekétől: „kedves gyermekem, mostan-
tól kezdve hozzám ne gyere egyedül panaszkodni – főleg nem a házastársadra. Természetesen jöhettek megbeszél-
ni a problémákat – de kizárólag csak együtt”. 
 
Néhány hete hallottam egy mondást, ami elsőre viccesnek hangzik ugyan, de nagyon sok igazság van benne. A mon-
dás szerint az az igazán egészséges, ha a fiatal pár és az anyós között legalább olyan fizikai távolság van, hogy az 
anyós ne tudjon papucsban átmenni a gyerekekhez. 
 
Menjünk tovább; a második részben a szegmentálás kapcsán fellépő problémákkal szeretnék foglalkozni. 
Hányszor hallottatok ilyen kérdéseket, panaszokat: miért pont magyarnak születtem? … vagy miért pont Magyaror-
szágra? 
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Nos, ha az ilyen kérdések megjelennek valahol, valakikben – akkor ahhoz nagyon sok hasonló kérdés társulhat. 
Például ilyenek: miért nőnek születtem, és miért nem férfinak? vagy fordítva… 
Miért én vagyok a legkisebb gyerek a családban, vagy a legnagyobb – vagy ami még rosszabb, a középső?  
Miért egy olyan családba születtem, ahol alkoholizmus, szegénység, betegség sújtja a családot? 
Miért nem születtem mondjuk az angol királyi családba, miért nem lehettem én is herceg vagy hercegkisaszony? 
Igazságos ez az élettől – vagy Istentől?... 
Érdemes feltenni magunkban a kérdést: érzékeljük, értjük hogy ezekben a gondolatokban lázadás csííája van Is-
ten ellen? Hiszen végső soron Ő tehet arról, hogy hová és milyen genetikai örökséggel pottyantott le a gólya?... 
Gondoltál-e arra, hogy amikor a nemzetedet, az országodat vagy a családi hátteredet ostorozod, akkor az magában 
hordozza a lázadás csíráját Isten ellen…Először csak a panasz jön, utána jöhet a bűnbak keresés, és végül – ha nem 
vigyázunk – jöhet a lázadás. 
 
Sajnos az tény, hogy sok családban vannak problémák. Az is tény, hogy a nemzetekben, köztük a magyar nemzet-
ben is vannak problémák. Sokunknak sokminden fájhat…a hazugságok, a korrupció, a széthúzás, a társadalmi igaz-
ságtalanságok… 
Természetes, hogy adódik a kérdés, hogy mit kezdjünk mindezekkel? 
 
Íme az Isten ajánlata: 
1.Tim.2.1-3: Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat 
minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenféle-
lemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt 
Egy másik Ige ezt mondja: 
Ján.7.38: Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. 
Az élő víz folyama – ami az Isten igéje és a panasz folyama nem férnek meg együtt. Vagy az egyik – vagy a másik. 
Egy forrásból nem jöhet kétféle víz. 
Mi döntünk, hogy az ÉLŐ VÍZ vagy a panasz folyamai jöjjenek ki a szánkból, a bensőkből. 
A fentebb felsorolt problémák mellett, vagy éppen azok ellenében adódik újra a kérdés: tudsz ünnepelni augusztus 
20-án? 
Nyilvánvaló hogy ünnepelni akkor lehet, ha van mit ünnepelni. Ünnepelni akkor tudsz, ha elfogadod és örülsz 
annak, hogy magyarnak születtél, és akkor, ha elfogadod és örülsz annak, hogy Magyarországra születtél. 
Nem azt mondom, hogy mindegy, hogy hová, milyen nemzetbe és milyen családba születtél – hiszen látjuk, hogy 
mennyire mások a lehetőségek, az adottságok nemzetek és családok szintjén. 
De Isten előtt nem ez a fontos – Ő azt fogja tőled számon kérni, hogy azokból a lehetőségekből, amiket a csalá-
dunk és nemzetünk kapcsán kaptunk, mit fogunk kihozni. 
 
Végül még néhány Ige eligazításként. 
1.Tim.6:6: Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihe-
tünk ki semmit belőle 
Ef.5.18-20 Az igazi ünneplés 
Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltá-
rokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát 
Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. 
 
Abban, hogy adjatok hálát Istennek mindenkor mindért az is benne van, hogy adjunk hálát a családunkért és a nem-
zetünkért. 
Kívánom, hogy a szívünkben ilyen hálával tudjunk ünnepelni. 
És kívánom, hogy őszintén tudjuk kimondani: 
Köszönöm Istenem a családomat, a hazámat és a nemzetemet!!! 
 
Elhangzott: 2018-08-19-én        Kui Vilmos 
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Az Úr amit ígért, meg is tette 
 

Június 22-én elmentem az orvoshoz, mert kegyetlen fájdalom volt a bal térdemben. Az orvos ráírta a lele-
temre, hogy a műtét elkerülhetetlen lesz. Nagyon elkeseredtem. Felhívtam Barsiné Ilonkát és ő olyan 
hittel imádkozott értem, hogy teljesen meggyőzött a gyógyulásról. „Elmegyek és meggyógyítom 
őt…” (Máté 8:7.) 
Ezek után jött 8 hét kegyetlen fájdalommal. Jóformán az egész nyár így telt el. Már bottal is alig tudtam 
járni. Egyre jobban azt éreztem, hogy ez egy nagy próba. Az Úr megígérte, hogy elkerülhető a műtét. 
Szeptember 2-án vasárnap megtörtént a csoda, mert reggel nem fájt a lábam. Nem kocsival, hanem gyalo-
gosan mentem be a gyülekezetbe. Az úrvacsora alatt sírva köszöntem meg az Úrnak az Ő hatalmas kegyel-
mét. Hazafelé sem volt semmi fájdalmam. 
Szeptember 4-én kellett kontrollra mennem a János Kórházba. Azon a napon az Útmutatóban az alábbi 
két igeverset olvastam: 
„Ő az Úr, tegye azt, amit jónak lát…” (I.Sámuel 3:18.) 
„Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.” (Máté 6:10.) 
Aznap reggel is gyalogosan, fájdalomcsillapító nélkül mentem Csepelről Budára, a János Kórházba. A tér-
dem nem fájt! Az Úr elvette a fájdalmat! Vártam az orvos véleményét. Az orvos megvizsgált, és mivel nem 
volt fájdalmam, azt írta a leletre, hogy „mozgás lényegében fájdalmatlan”. (Halleluja) De még mindig érez-
te a kopást és a folyadék fennállását, amit csak leszívással lehet eltávolítani. Elő is jegyzett rá. Nagy próba 
volt a nagy fájdalom, de most újból reménykedve és Isten Igéjében bízva várom az újabb csodát! Tudom, 
hogy az Úr szeret és jót készít el! Ez nekem egy hatalmas csoda, hogy a hetekig tartó kegyetlen fájdalom 
elmúlt, és csodálatos az, hogy közben megérthettem valamit az Úr akaratából. 
Hosszú a várakozási lista és még nem tudom, hogy addig mi fog történni. Reménységgel teli várakozási idő 
jön! Talán még az is lehetséges, amivel június 22-én az Úr bátorított, hogy elkerülhető lesz a műtét. Isten tudja. 
Ha Isten velem, kicsoda ellenem! 
 
Egy verssel szeretném elmondani, amit igazán érzek. 
 

BETEGSÉGBEN ÍGY IMÁDKOZOM (Bokor Katalin verse) 
Bár beteg vagyok, szenvedek, 
szívem érzi Atyám, 
a betegség nem büntetés, 
próbatétel csupán. 
 

Meglátogattál engemet, 
mégis szeretsz, hiszem, 
tovább nem próbálsz soha, csak 
amíg bírja hitem. 
 

Nem zúgolódom ellened, 
neveld hitemet, türelmemet, 
taníts csendesen hordanom 
minden keresztemet. 
 

A betegségben küldd közel 
hozzám Jézust – közel! 
Míg áldott karja melegen, 
gyógyítón átölel.          Nemesné Anikó 
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Nagy öröm volt számunkra, hogy augusztus 24-26. között Budapesten, az Arénában 
végre megtartották az első magyarországi CfaN Tűzkonferenciát! Igazából 1987 óta vár-
tunk erre, és tudomásunk szerint 1990-ben merült fel először „hivatalosan” ez a terv. 
Több kudarcba fulladt nekifutás után most jött el a pillanat, hogy 25 gyülekezet és ke-
resztény szolgálat együttműködésével megvalósuljon a főleg Afrikában tevékenykedő 
szolgálat budapesti látogatása. 
 
A CfaN-t Reinhard Bonnke neve fémjelzi, aki – tudomásunk szerint – még mindig prédi-
kál Afrikában, de a szervezet fő evangélistája és vezetője már 9 éve a nős és ötgyerme-
kes Daniel Kolenda. Az ő vezetése alatt már 78 millió megtérést rögzítettek Afrikában: 
ennyien épültek be gyülekezetekbe a szolgálatuk nyomán. 
A konferencia szüneteiben Misszió Expo zajlott, amin a Zúgó Szél Alapítvány is részt vett, mivel 1991-től számos 
DVD-t kiadtunk a CfaN konferenciáiról és megszerveztük néhány magyar csoport kiutazását is Tűzkonferenciákra. 
Csak CfaN kiadványokat vittünk, köztük Reinhard Bonnke önéletrajzát, a Szent tűzben égve c. könyvet. 
Nagyszerű volt látni, hogy a hatalmas Aréna kb. 80%-ig megtelt résztvevőkkel. Napközben a hívőknek szóló összejö-
vetelek voltak, szombat és vasárnap este pedig evangélizációk. A megtérésre hívogatásra sokan reagáltak. Remél-
jük, a későbbiekben kiderül, hányan tértek meg valóban és épültek be gyülekezetekbe. 
Nagyon felkent dicsőítő csapatok szolgáltak, néhányszor akár a saját gyülinkben érezhettük magunkat, amikor püs-
pökünk, Lakatos Péter vezette a dicséretet. 
 
Csak két dolgot emelek ki a tömény tartalomból. Az első: a rendezvény egyik szolgálója Todd White volt. Szokatlan 

hajviselete először megdöbbentett minket, de nagyon erőteljes bizonyságtételben beszélt az életéről. Tíz éves volt, 

amikor a szülei elváltak. Gyermekotthonba került, ahol tizenegy évesen találkozott a kábítószerrel, 12 éves korára 

pedig függő volt. Miután kikerült a gyermekotthonból, csak csúszott lefelé a lejtőn. Egy munkahelyen sem tudott 

hosszú ideig megmaradni, és a függőségekből (alkohol is) sem tudott kimászni. 19 éves 

volt, amikor a barátnője, akivel együtt élt, megszülte közös gyermeküket. Todd azon-

ban ezután sem tudott érett felnőttként viselkedni és a barátnője azzal kezdte fenye-

getni, hogy elhagyja egy rendesebb emberért. Todd ekkor kijelentette: ha ezt megte-

szi, megkeresi őket, először megöli a másik férfit, aztán a kislányukat a nő szeme láttá-

ra, majd a nőt és végül önmagát. Így vele maradt az asszony egy ideig – félelemből –, 

de egy ponton túl nem bírta tovább és hazaköltözött a szüleihez. Toddra rászakadt, 

mekkora kudarc az élete, és elindult, hogy megölje magát. Valahogyan egy telefonfül-

kébe került, ahol terve ellenére a gyülekezeteknél nyitotta ki a telefonkönyvet. Felhí-

vott egy lelkészt, aki meginvitálta egy beszélgetésre. A lelkész elmagyarázta neki az 

evangéliumot, ami nagy hatással volt Toddra, különösen Jézus személye bilincselte le, 

de még nem adta át az életét Istennek. A lelkész szívélyesen felajánlotta, hogy máskor is beszélget vele és a gyüle-

kezetében is szívesen látja. Todd örömmel feltöltve távozott és minden ismerősének Jézusról kezdett beszélni. Az 

élete ugyanolyan maradt, nem volt hiteles tanú, de a barátnőjét is igyekezett meggyőzni, hogy minden megváltozik: 

felhívta az asszonyt a szüleinél, de csak a kislányukkal tudott beszélni. Megkérte: mondja meg az anyukájának, hogy 

azt üzeni: jöjjenek vissza. A kislány azt felelte, hogy anyukája gyűlöli őt és nem lesz hajlandó visszamenni. Ekkorra 

Toddnak már semmije sem volt és úgy döntött, elmegy drogelvonóra egy keresztény intézménybe. Onnan kb. egy 

hónap múlva eljött, mert meghallotta, hogy a legjobb barátja kórházban van. Meglátogatta a barátját, aki másnapra 

elhunyt. Az özvegye Toddot kérte meg, hogy mondjon búcsúztatót a temetésen, mint a megholt egyetlen barátja. 

Ez ráébresztette az élet múlandóságára. Érte egy másik megdöbbentő élmény is: egy nap a régi drogárusával ült az 

autójában és azt magyarázta neki, hogy ő abbahagyta a kábítószerezést. 
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A díler kinevette, hogy ugyan már, erről nem lehet leszokni, aztán rá akart tukmálni egy adagot. Todd erősködött, 
hogy neki nem kell, és kiparancsolta az árust az autóból. Az dühösen kiszállt, és háromszor rálőtt Toddra kb. 3 mé-
terről – de golyók nem jutottak el hozzá. Ekkor Todd meghallotta, mintha az autóban ült volna még valaki: „Ezek a 
golyók Engem értek helyetted”. Todd kívülről is megvizsgálta az autót, és nem talált golyónyomokat. Egyszer még 
megpróbált Todd kábítószer hatására repülni, de akármennyit vett be, nem jött a megszokott élmény. Mindezek 
ráébresztették, hogy át kell adnia az életét Jézusnak. Elment egy egyéves rehabilitációra, ami bibliaiskola is volt egy-
ben. Ott valóban megváltozott az élete. Amikor véget ért a kúra, elment a barátnőjéhez, mert elhatározta, hogy 
bármilyen fogadtatásban részesül, bocsánatot kér mindenért és igyekszik eleget tenni a kötelességeinek. 
Amikor becsengetett az asszony szüleihez, a kislányával találkozott először, aki odaszaladt hozzá, átölelték egymást, 
Todd pedig csak mondta a bocsánatkérését és ismételgette, mennyire szereti őt és az anyukáját. Nem tudta, ho-
gyan fogadja majd mindezt az asszony – mindenre felkészült. Ekkor odaért hozzá a barátnője, aki kedves volt és mo-
solygott. Elmondta, hogy miután Todd utoljára elment, ő másnap megtért, és már régen megbocsátott mindent! 
Négy nap múlva, vasárnap összeházasodtak, mert mindketten tudták, hogy helytelen lenne csak úgy együtt élniük. 
Nagyon megindító történet volt, és újra megerősítette bennünk, hogy csodák igenis vannak! 
 
A másik történet az egyik afrikai evangélizáción történt, Ghánában. A szabadtéri evangélizációkat a főváros legna-
gyobb terén, a minden ghánai által jól ismert Függetlenség terén tartották. Egy bizonyos Mohamed nevű férfi fel-
utazott a falujából, hogy meglátogassa a testvéreit. A vendégeskedés után lekéste a vonatot, amivel hazamehetett 
volna, ezért úgy döntött, a következő vonatig megnézi a híres teret. Látta a tömeget, de nem tudta, mi zajlik ott – 
mert siket volt. Leheveredett és elaludt. Kb. két órával később hatalmas zajra ébredt. Két év után újra hallott! Előre 
ment az emelvényhez, valakinek elmondta, mi történt vele, és végül Daniel Kolenda mikrofonjánál kötött ki. El-
mondta, mi történt vele. A mikrofonon keresztül üzent is haza: mondják meg a feleségének, hogy meggyógyult. Ar-
ra a kérdésre, hogy ki gyógyította meg, örömmel kiáltotta, hogy „Jézus”, de az már keményebb dió volt, hogy „Jézus 
kicsoda?”, mert itt gátolta a mozlim neveltetése. A mozlimok elfogadják Jézust „nagy tanítónak”, de nem ismerik el, 
hogy Isten Fia és megváltó. A tények végül legyőzték a neveltetést és Mohamed kijelentette: Jézus Isten Fia”! 
Mohamed azóta kerékpárral járja a környéket és hirdeti az evangéliumot. Döbbenetes, hogy Isten meg tudja gyógyí-
tani a siketet is, aki csak „véletlenül” keveredett oda, aki nem is hallotta, mi zajlik körülötte, és akiért nem is imád-
koztak személyesen! Ezek valóban az evangélium hirdetését követő jelek! Reméljük, egyre több ilyen evangélizáció 
lesz Magyarországon is! 
 
 
 
 
 

Gulyás Csilla 
 
 
 
 
 

Bizonyságtétel: Isten megőrzött minket 
 
Nagyjából két héttel ezelőtt egy testvérrel beszélgettünk az irodában, Anya meg én. Amikor befejeztük, Anya kikí-
sérte a vendéget. Kb. 2 perce állt fel a székről, ahol addig mellettem ült, amikor a mennyezetről minden előjel nél-
kül lezuhant a fénycső armatúrája. Én a szokott helyemen ültem a számítógépnél, az üvegborítás széle a tolókocsim 
jobboldali tolókáját érte, onnan kicsit megütötte a vállamat, majd a földön landolt. Ha Anya még ott ült volna, akkor 
pont a fejére esik. Az Úr megóvta az életét, és így mindhármunkat egy felmérhetetlen bajtól! Dicsőség és hála Neki! 
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„Aki eszi az én testemet” 
 

 Hónapok óta foglalkoztat a következő kérdés: mit jelent Krisztus testét enni? János evangéliuma 

6:51-59 versek nagyon egyértelműen beszélnek arról, hogy milyen módon kell Krisztushoz viszonyulnunk 

és, hogy Jézus milyen intenzíven akar az életünk részévé válni! 

Amikor Isten Igéjét olvassuk, akkor táplálkozunk. Azért eszünk, hogy legyen erőnk és tudjunk má-

sokat is táplálni. Isten beszédének a fogyasztása nem falatozás és nem mazsolázás, hanem bőséges jólla-

kás, ha akarjuk! 

Érdekes megnézni, hogy Jézus hol mondta el ezeket a kemény szavakat: „Bizony, bizony, mondom 

néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek.” (János 6:53). 

Nem elrejtőzve a külvilágtól, egy titkos helyen hangzottak el Jézus szájából ezek a szavak, hanem fényes 

nappal a zsinagógában. Milyen megbotránkoztató lehetett ez a „véres” kijelentés. Mi tudjuk, hogy Jézus 

itt már az Úrvacsorai közösségre is utalt, de a vallási vezetők ezt még nem érthették. Ha pedig a beszéde 

következményeit nézzük, az sem tűnik igazi sikertörténetnek: értetlenség, zúgolódás, megbotránkozás 

követte és sokan elfordultak Tőle (János 6:61, 66). 

Egyetlen mondatban összefoglalva szerintem Jézus ezzel a hasonlattal azt akarta kifejezni felénk, 

hogy olyan közel akar hozzánk lenni, amennyire csak lehet, az életünk részévé, alkotójává, alapjává akar 

válni! Mikor érezted magadhoz ilyen közel a Teremtő Istent? Néhány hónapja piros lámpánál álltam az 

autóval és elámultam azon, ahogy egy óriási építkezési daru összeszerelésének utolsó mozzanatait végez-

ték félelmetes magasságban. Pusztán abba beleszédültem, hogy néztem a daru tetejét és az ott dolgozó 

embereket. Isten akkor azt mondta: „sokszor Engem is ilyen távolinak gondolsz, pedig itt állok melletted!” 

Döbbenetes erővel tört rám Isten közelsége! Nem akarok Nélküle élni és nem akarok soha távol lenni Tő-

le! 

Krisztus „fogyasztása” vonatkozik az Úrvacsorára és a mindennapi táplálkozásunkra. A 

„mindennapi kenyerünk” szellemi és lelki értelemben még fontosabb is, mint a fizikai eledel! 

„Egyétek és vegyétek!” (Máté 26:26) 

 Miért ilyen hangsúlyos a megfogalmazás? „Vegyétek és egyétek!” Mert Jézus nem gyorséttermi étel 

sietve elfogyasztását kéri! Isten Igéjét egyébként sem érdemes kapkodva olvasni. Milyen szépen fejezi ki a 

magyar nyelv: megrágom a gondolatokat. Másik érdekes észrevétel a csodálatos anyanyelvünkből: az étel 

és az élet szavak is ugyanazokból a betűkből állnak. 

 Sokszor halljuk: az vagy, amit megeszel, az ételünk/étrendünk hatással van az életünkre. Mennyire 

igaz ez a szellemi étrendünkre! Krisztus beszéde nekünk lélek és élet (János 6:63). Mivel táplálod vagy mi-

vel szennyezed magad? Amit megeszel az a részeddé válik! „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk 

az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (János 1:14). 

Ő az igazi Élet és az igazi Étel Nekünk!  

 Mi fog történni, ha minőségi eledelt fogyasztasz? Megerősödsz és áldás fog kiáradni belőled!  
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Krisztussal éled az életed? Akarsz megmaradni Krisztusban? Akarod, hogy Ő benned maradjon?  

 „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne.” (János 6:56). 

Krisztusban maradásunk feltétele, hogy részesedjünk Belőle rendszeresen! 

Aki finomakat eszik az elmondja az élményeit és másokat is hív! Száraz kenyérrel nem lehet az embereket 

meghívni Isten országába, ahol gazdagon terített asztalok roskadoznak! Az emberek éhesek, mi vagyunk, 

akik felkínálhatjuk a táplálékot nekik!  

Mi az elhívásod, milyen módon tudod Krisztus szeretetét bemutatni? Néhány hete egy tengerparti 

kikötőben gyönyörködtem a szebbnél szebb vitorlásokban. A legtöbb vitorlás nagyon gazdagon felszerelt, 

tiszta, szemet gyönyörködtető hajó volt, de mindegyik a kikötőben állt, pedig nagyon jó szél fújt. Mit tanít 

Isten nekünk ezen a képen keresztül? A vitorlás nem arra van elhívva, hogy a kikötőben ringatózzon, ha-

nem arra, hogy a vitorlájába szelet fogjon és hasítsa a hullámokat. Lehet nagyon szép az életünk kívülről, 

de ki kell mozdulnunk, különben nem tudjuk bemutatni, elmondani, hogy él a mi Megváltónk! Cseleked-

jünk és ne késlekedjünk, mert a Szél fúj, de az összetekert vitorlába nem tud életet lehelni! 

„aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké…” (János 6:58). Akarod az örök életet? Már mostantól? Mi 

az örök élet? Öröm, békesség, Isten folyamatos jelenléte. Áldás, egészség, olyan hely, ahol mindig fény 

van és nincs árnyék, ahol nincsen halál csak élet. És ez már itt elkezdődik a Földön, ha táplálod magad 

Krisztussal! 

Vegyétek és egyétek mindazt, AKI Krisztus! Hogyan lehet? Felemeled a kezeid vagy leborulsz Isten 

jelenlétében! Kinyitod az Ő Igéjét, meghallod a szavát! Kéred Őt és Ő megadja neked szíved kéréseit!  

Ha megtapasztaljuk Jézus Krisztus közelségét, akkor Péterrel együtt tudjuk mondani: 

„Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az 

Istennek Szentje.” (János 6:68-69) 

 

 

 

Elhangzott: 2018-08-26-án 

 

 

Dr. Nagy Dániel 
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Filippi levél – meghittség, bátorítás, öröm, odaadás, Krisztus 

Fil 1:1 Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái mindazoknak a szenteknek Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, 
püspökeikkel és diakónusaikkal együtt… 
Bevezető 
Filippi a város 
Ma már csak romjai láthatók. Eredeti neve Krenidesz volt, és ma is ez a közeli település neve. Itt futott át egy fontos 
kereskedelmi és hadi útvonal. A Kr. e 350-es években a várost a trákok támadták meg, és ezért lakói a makedón 
királyhoz fordultak segítségért. II.Philipposz (Nagy Sándor apja), felismerve a város fontos gazdasági és stratégiai 
fontosságát, elfoglalta és megerősítette Kr. e 356-ban, majd magáról nevezte el. Nemsokára virágzásnak indult. El-
készültek a város falai, színházat és középületeket építettek, művészeti központtá és a régió központjává lett. 
Pál misszióútjai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kiindulópont: Antiochia, az első pogány-gyülekezet. Barnabás hívta ide szolgálni Pált. Itt építette fel Isten a 
küldetésére, itt kapott a többi vezetővel közösen látást, itt készült fel, és végül innen küldte ki őt és Barnabást 
a Szent Szellem (ApCs 13:1-3).  

• 1. út:  – Ciprusba utaztak, utána Kisázsia délkeleti tartományaiban hirdették az igét: Pergé, Pizídiai Antiochia 
(többfelé  is volt ilyen nevű város), Ikónium, Lisztra, Derbé. Mindenhol először a zsinagógákba mentek taníta-
ni, de a zsidók helyett inkább a hit iránt érdeklődő pogányok nyíltak meg többnyire az evangélium üzeneté-
nek. A meg nem tért zsidók pedig féltékennyé, gyűlölködővé váltak, üldözni kezdték őket, fellázították ellenük 
a sokaságot. 

• 2. út – először végig látogatták a korábban alapított gyülekezeteket. Különváltak Barnabással, Silás lett Pál 
útitársa, és más tanítványok is, akiket Pál magával vitt (pl. az ifjú Timóteust). Utána tovább haladtak Kisázsiá-
ban nyugat felé, de a Szent Szellem sehol se engedte szolgálni őket. Végül eljutottak az Égei tenger partján 
fekvő Troászba, ahol Pál álmot látott: Egy makedón férfi kérte, hogy jöjjön át hozzájuk, és legyen segítségük-
re. 

• Áthajóztak Makedóniába – Pál szolgálata átlépett az európai kontinensre. Innentől Lukács, az ApCsel írója 
többes szám első személyben tudósít („mi” rész), ugyanis Troászban csatlakozik Pálékhoz. A hajóúton Sza-
motrakén keresztül Neapolisba érkeztek, utána rögtön átmentek Filippibe. 
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Pál Filippiben – ApCs 16:11-40 

Itt Pál szolgálata több szempontból is szokatlanul indult. A városban nem volt zsinagóga, mert nem volt a létrehozá-
sához szükséges legalább 10 felnőtt zsidó férfi. Pál tehát nem ott kezdte a szolgálatát, hanem talált egybegyűlt 
imádkozó nőket a folyóparton, nekik prédikált. Az első megtérő pedig Lídia lett, egy egyedülálló asszony, aki ráadá-
sul „istenfélő” volt, azaz az ApCsel szóhasználata szerint pogány származású, de a mózesi hit iránt őszintén érdeklő-
dő. Kereskedő volt, bíborárus, ezért valószínűleg elég gazdag. Befogadta a hívőket, ott jött létre az első gyülekezet. 

Mivel a gyülekezet pogány, nem zsidó alapon indult el, a hívők elleni támadás is onnan indult. Csatlakozott hozzájuk 
egy démoni befolyás alapján jósolgató rabszolgalány, és hangosan hirdette: Ezek az emberek a magasságos Isten 
szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek! (17. v.). Igazat mondott ugyan, de rossz szellemet terjesztett, és a 
démon később durvábban befolyásolhatta volna a tapasztalatlan hívőket. Pál ezért kiűzte a démont a lányból. 

A jóslás korábban nagy hasznot hajtott, persze nem a rabszolgalánynak, hanem a gazdáinak (sajnos ma is sok pénzt 
pazarolnak ilyesmire az emberek). Mivel befulladt az üzlet, a gazdái Pálra és Silásra támadtak. Ahogy korábban a 
zsidók, ők is felszították a csőcseléket, és társadalmi befolyásuk felhasználásával elérték a város elöljáróinál, hogy 
megkorbácsolják, és börtönbe vettessék Pált és Silást. Ők pedig, mivel éjszaka nem tudtak elaludni – talán a fájdal-
mak miatt – bosszankodás és kesergés helyett énekkel dicsőítették Istent. Isten úgy válaszolt a hitükre, hogy föld-
rengést támasztott, lehulltak a bilincsek, és kinyílt a börtönajtó. 

A börtönőr először öngyilkos akart lenni (ha megszöknek a rabok, úgyis kivégzik), de Pál meggyőzte, hogy egyrészt 
nem szöktek meg a rabok, másrészt jobb ötlet inkább családjával együtt megtérnie. Másnapra pedig kiderült, hogy 
törvényszegő módon, tárgyalás és ítélet nélkül vetették börtönbe őket, ráadásul Pált római polgárként megkorbá-
csolni sem lett volna szabad. A megijedt városi vezetőktől Pál kikövetelte, hogy személyesen és bocsánatot kérve 
vezessék ki a börtönből. Valószínűleg nem elsősorban a saját, hanem az ottmaradt gyülekezet miatt tett így. Ne az 
terjedjen el róluk, hogy egy bűnözőt követnek. Amikor Pálék elhagyják a várost, véget ér az ApCsel „mi” része: Luk-
ács ott maradt pásztorolni a gyülekezetet. 

A levél címzettjei:  

• Lídia – gazdag nő előkelő kapcsolatokkal; a börtönőr - bírósági és aljanép kapcsolatokkal 
• Sok aktív nő volt köztük, kettőt említ is a levél – lelkesek, de veszekedősek 
• Hűséges, egészségesen működő gyülekezet, mély lelki-szellemi közösség volt köztük és Pál között, szívesen 

támogatták Pál szolgálatát (pl. korinthusi szolgálata idején). Hosszú ideig nem volt rá módjuk, de most 
Epafroditus vitt adományt - Pál elfogadta tőlük és hálás volt érte. Mivel aggódtak Epafroditusért, aki megbe-
tegedett, de azóta meggyógyult, több apropója is volt a levélírásnak. 

1:3-7 Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben 
örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok velem az evangélium hirdetésében az első nap-
tól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvég-
zi Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogsá-
gomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. 

A levél általános jellemzői, fő üzenetei 

Meghitt bátorítás a testvéreknek 

1:8-11,27 Mert Isten a tanúm, mennyire vágyódom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom 
azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, 
mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümöl-
csét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. …Csak ti Krisztus evangéliumához méltóan viselkedje-
tek, hogy akár odamegyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy Lélekben, 
egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért, 
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Pál őszinte örömmel nyugtázza, hogy a gyülekezet épül és egészségesen működik. Ezt azonban nem veszi magától 
értetődőnek. Tovább erősíti és tanítja őket, hogy ne vesse vissza őket semmi, sőt fejlődjenek. A jól működő gyüleke-
zeti élet olyan, mint egy folyamatos figyelemmel gondozott kert, mindig van tennivaló.   

Öröm, hálaadás 
Minden tanulmány, amely a Filippi levélről szól, kiemeli, hogy egyik meghatározó témája az öröm. Valósággal árad, 
sugárzik belőle Pál őszinte, túláradó öröme. Összegyűjtöttem néhány példát: 
1:18,25 De mit számít ez? Az a fontos, hogy bármilyen módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből: Krisztust 
hirdetik, és én ennek örülök. Sőt még inkább örülni fogok, Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és 
együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre; 
Örül annak, hogy szolgálata nyomán mások is felbátorodnak, hogy hirdessék az evangéliumot. Még annak ellenére 
is örül, hogy egyesek indítéka nem tiszta – végre lecsukták ezt a mindenlébenkanál Pált, most jövünk mi! A szemé-
lyes sértettség nem számít. Csak az evangélium. Ha a fogsága végén kivégzik, örül, hogy végre örökre Krisztussal 
lesz. Ha nem, és kiszabadul, örül, hogy tovább szolgálhat. Pál legyőzhetetlenül örül! 
2:2,17-18,28-29 tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, 
egyet akarva ugyanarra törekedjetek. …Sőt ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szol-
gálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal; de ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt! …
Hamarabb elküldöm tehát (Epafroditust), hogy viszontlássátok, és örüljetek, és hogy én is kevésbé szomorkodjam. 
Fogadjátok az Úrban teljes örömmel, és becsüljétek meg az ilyeneket,  
Örül a filippiekkel együtt, örül a gyülekezet egészséges fejlődésének, részese az örömnek, amely az egymás iránti 
szeretetből és törődésből fakad. 
3:1, 4:4 Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban! Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, tite-
ket viszont megerősít. …Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! 
Újra és újra lelkesen biztatja őket az Úrban való örvendezésre. Nem unja meg, szinte abba sem akarja hagyni. Ne-
künk is fontos, hogy ne csak olvassuk, de engedjük, hogy hasson ránk, ragadjon magával a Pálból áradó krisztusi 
öröm! 
Meghitt szeretetének egyik legmegindítóbb kifejezése: „Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vá-
gyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim!” (4:1) 

Odaadás Krisztus és az evangélium iránt 
A másik dolog, ami a levélből, vagyis Pál gondolkodásmódjából sugárzik, az a 100 %-os, elszánt odaadás Krisztus 
iránt. Valójában ez az alapvető forrása a sugárzó örömének is! Az 1. részben láthatjuk, mennyire elkötelezett az 
evangélium terjesztésére, még a börtönben sem ijedt, megkeményedett rabként, hanem Krisztus erővel teljes köve-
teként viselkedik: 
1:12 Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert is-
mertté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet, úgyhogy többen 
azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságom körülményeiből bizalmat merítve félelem nélkül, bátran szólják Is-
ten igéjét. 
Magával ragadó, ahogy bizonyságot tesz a Krisztussal teljesen azonosult, egyedül Őbenne létező életéről, és az 
evangélium iránti lángoló szenvedélyéről: 
1:20-21 Ezért szívemből várom és remélem (Károli: esengő várásom és reménységem szerint), hogy semmiben sem 
fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni énértem, 
akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.  
A 2. részben található a KRISZTUS HIMNUSZ. Pál nem csak himnikus emelkedettséggel írja le Krisztus alázatos, szol-
gáló életének példáját, de fel is szólít a Krisztus indítékaival való azonosulásra, mert ez a működőképes egység 
alapvető kulcsa: 
2:3-8 Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást maga-
toknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat (indíték, gondolkozásmód, 
alapvető törekvés) legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában 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 kereszthalálig. 
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A 3. részben pedig Pál újra bemutatja Krisztust, mint identitásának, életcéljának egyedüli, minden mást elhomályo-
sító forrását: 

3:8-10 Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba 
veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen 
saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján, hogy 
megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, 

Az örömről néhány gondolat: 

Az öröm KELL! 

Az egyik legmeghatározóbb élményem megtérésem után az volt, hogy a keresztény élet örömteli! Előtte egész más 
elképzelésem volt, valami szomorkás, előkelő rezignációt láttam a keresztények viselkedésében. A Hőgyes hőskor 
alapélménye volt az öröm, sok üzenet szólt róla. Nagyon tetszik a Debreceni Szabkerek gyülekezeti látásának egyik 
pontja: „BOLDOG GYÜLEKEZET - Hiszünk abban, hogy lehet felszabadult, boldog, Isten erejével felruházott életet 
élni a Szent Szellem által.” A lelkészi időszakom nehézségei közt nagyon sokat jelentett Bognár Jenő mentori támo-
gatása. Az egyik leggyakoribb tanácsa a Filippi levélből volt: Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örülje-
tek! Néha konkrétabb tanácsot vártam, de később rájöttem, hogy nem szabad engednem, hogy a nehézségek elve-
gyék az Úrban való örömömet. Amikor visszatértem oda, azonnal más, isteni perspektívában láttam a helyzetet!  

Neh 8:9-10 Akkor Nehémiás, a királyi helytartó és Ezsdrás pap, az írástudó meg a léviták, akik elmagyarázták a tör-
vényt a népnek, így szóltak az egész néphez: Az Úrnak, a ti Isteneteknek szent napja ez. Ne gyászoljatok, és ne sírja-
tok! Ugyanis az egész nép sírva hallgatta végig a törvény szavait. …Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való örvende-
zés a ti menedéketek! (Károli: az Úrnak öröme a ti erősségtek.) 

Van lelki (időleges, kétséges és törékeny), és szellemi – kifogyhatatlan, kimeríthetetlen, tiszta 

A Biblia szerint érdemes megragadni az élet nyújtotta egyszerű, tiszta örömöket. Ezek azonban esetlegesek és mu-
landók. Nekünk, keresztényeknek óriási kiváltságunk és erőforrásunk, hogy van egy kifogyhatatlan, folytonosan ren-
delkezésünkre álló örömforrás: 

2Pét 1:8-9 Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült 
örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. 
Gal 5:22-23 A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmeg-
tartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. 
 

Van múltbeli (azért, ami történt), jövőbeli (azért, ami történni fog), és a szellemi: mindig MOST! 

Luk 10:20 De ne annak örüljetek, hogy a lelkek (démonok) engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy 
a nevetek fel van írva a mennyben.  

Szüntelen rendelkezésre áll, csak az akadályokat kell félretenni  

A keresztény élet öröme nem csak valamiféle pozitív gondolkodás - bár semmiképp sem negatív! Az öröm nem 
pusztán azért van jelen az életünkben, mert örülni akarunk. Az öröm forrása nem valami, hanem VALAKI. Nem füg-
getleníthető Krisztustól, hanem együtt jár azzal, hogy az Ő személye, az Ő tanítása, az Ő iránta való odaadó hit és 
engedelmesség vezeti az életünket: 

Ján 15:10-12 Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én 
mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket 
azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én 
parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. 

 

Elhangzott: 2018-09-02-án        Kerekes Ernő 
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Demecseri beszámoló 

„Jöjjetek Énhozzám Mindnyájan…„ (Mt.11:28.) 

Hosszú évek óta nagy reménységgel készülök az éves, országos munkástalálkozóra. 
Itt van lehetőség megismerni Testvéreket az ország minden részéről, beszélgetni, imádkozni, meghallgatni 
a beszámolókat a különböző gyülekezetekről. Így hallgattam éveken keresztül a demecseri beszámolót 
Peres Jancsi Pásztortól, hogy bizony náluk nem sok minden történik, nem tud olyan pozitív beszámolót 
tartani, mint az előtte szólók. Sajnos a létszám kevés, stagnál, a gyülekezet öregszik. Folyamatosan imád-
koznak, böjtölnek, bizonyságot tesznek, szórják a magot és kérik, hogy mi is hordozzuk őket, történjen éb-
redés Demecserben. 

Az idei találkozón Jancsi testvérünk nagy 
örömmel tett bizonyságot, hogy az Úr vála-
szolt az imákra, az állóvíz megmozdult, és sok 
új taggal bővültek. (bár nem úgy ahogy ők 
gondolták) Elsősorban gyermekeket hozott 
Isten hozzájuk, aztán a gyerekek szülei is el-
kezdtek érdeklődni. Minden alkalom előtt 
összegyűjtik a gyerekeket, majd alkalom vé-
gén hazaszállítják őket, így a szülők teljes biz-
tonságban tudhatják a gyerekeket. Kezdetben 
saját kocsikkal, jelenleg a gyülekezet hét sze-

mélyes kisbuszával (több forduló), amit támogatással sikerült megvásárolni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Külön foglalkozásokat tartanak korosztályok szerint, amit közös 
vacsorával zárnak. Jelenleg a gyerekek száma 26- 31 fő. 
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Jancsi bizonyságtétele óta, szerettem volna meglátogatni őket, így au-
gusztusban imaköri szinten a gyülekezet vezetőségének engedélyével 
lehetőségünk volt egy napot együtt tölteni és a gyülekezetünk adomá-
nyait levinni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Volt ének, ige szolgálat, bizonyságtételek és közös vacsorával zártuk az alkalmat. Isten hatalmas munkát 
kezdett el a gyermekek körében ezzel nagy munkát bízva az ott szolgálókra. Jó volt látni ahogy szeretettel 
körbefogják ezeket a gyermekeket és ültetik a magokat melyek hisszük, hogy kikelnek. Isten sokszor nem 
úgy jön ahogy mi elvárjuk, vagy gondoljuk, hanem az Ő terve szerint. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Vacsora közben volt idő beszélgetni, ismerkedni, kapcsolatokat építeni. 
Hordozzuk őket imában tovább, a megnövekedett létszám miatt nagyobb gyülekezetre, több teremre len-
ne szükségük. 

Máté 28:19-20 
„Elmenve azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, 

megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében.” 
 
Áldás- Béke. 

Izsáki Béla 
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A hitelesített keresztény élet 

Fil.1:7-8, 12-18 
„… mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése 
közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert Isten a tanúm, mennyire vágyódom 
mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazda-
godjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel” 
 
Pál fogsága az evangélium terjedését szolgálja 
Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, 
mert ismertté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet, 
úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az Úrban, fogságom körülményeiből bizalmat merítve féle-
lem nélkül, bátran szólják Isten igéjét. Némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jóakarat-
ból hirdetik Krisztust: ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok 
pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak ne-
kem fogságomban. 
De mit számít ez? Az a fontos, hogy bármilyen módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből: Krisztust 
hirdetik, és én ennek örülök. Sőt még inkább örülni fogok… 
 
Kezdjük azzal, hogy mit is jelent az a szó, hogy hiteles? 
A Magyar értelmező kéziszótár szerint a következő jelentései vannak: 
- A valóságnak megfelelő, azt kifejező és ezért elhihető, megbízható, hitelt érdemlő állítás vagy hírforrás. 
- Olyan személy, aki a valósághoz híven és csak azt szokta elmondani, amit személyesen tapasztalt; szava-
hihető, megbízható. 
- Olyan irat, nyomtatvány, amelynek eredetisége igazolható – adott esetben a hitelességét igazoló felelős 
tisztviselő aláírásával hitelesítve. 
 
A mai üzleti világban, a profit és a hatalom megszerzése érdekében az emberek sok mindenre képesek – 
többek között a csalásra is. Ezért egész komoly üzletág épült már eddig is – és épül folyamatosan a hitele-
sítésre.  
Csak egyetlen példa, amivel néhány hónapja szembesültem: 
- A gyógyszeriparban olyan szintű – nagyságrendű lett a hamísítás, hogy 2019 februárjától egyedi / doboz 
szinten kell majd azonosítani minden egyes terméket azért, hogy megkülönböztethető legyen a hamisítvá-
nyoktól. Minden doboznak tartalmaznia kell majd egy egyedi azonosítót, ami egy világméretű adatbázis-
ból visszaellenőrizhető lesz. 
 
Mit gondoltok, a keresztény életre nézve létezik hamisítás – vagy hamisítvány? 
Ha igen, akkor az milyen? Hogyan lehet ellene fellépni, hogyan lehet a keresztény életet „hitelesíteni”? 
 
Talán nem vagyok egyedüli azzal a kívánsággal, hogy kívánom, szeretném egyre inkább látni magamban és 
a környezetemben a megbízhatóságot, a hitelességet. 
Sajnos nagyon sok körülöttünk a képmutató ember, az olyanok, akikre azt szoktuk mondani, hogy „bort 
isznak, és vizet prédikálnak”. 
A képmutatás egyébként nem egy modern kori bűn.  
Ézsaiás prófétánál olvasunk egy olyan Igét, amelyben Isten azt mondja Izráel fiainak: „Ez a nép ajkával tisz-
tel engem, szíve azonban távol van tőlem”. 
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Szintén az Ézsaiás könyvében egy teljes fejezet, az 58-ik rész szól arról, hogy milyen az „igaz Isten tiszte-
let”. 
Ezt olvassuk, ez van a prófétai kijelentésben: 
Ézs.58:2, 5-8: Úgy tesz ez a nép, mintha igaz módon élne, és nem hagyta volna el Istene törvényét. 
Ha lehajtja fejét (az ember), mint a káka, zsákruhát ölt, és hamut szór maga alá, azt nevezed böjtnek és az 
Úr kedves napjának? 
Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, 
szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, 
vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred 
elől! Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás… 
Értsük meg: nem csak az a fontos, amit mond az ember, meg amit kifele mutogat – hanem az is, aho-
gyan az élete, a cselekedetei hitelesítik azt, amit hirdet! 
 
A „látszat kereszténység”, a hiteltelen élet elterjesztése egy ördögi stratégia, amellyel a sátán távol akarja 
tartani az embereket Istentől. Figyeljük csak meg: 

- Ha egy ország, egy nemzet egy régió társadalma – kultúrája – ideológia háttere és a törvényei lehetővé 
teszik, akkor ott tűzzel – vassal irtani fogja a kereszténységet. Gondoljatok csak Észak Koreára vagy az Isz-
lám állam ténykedéseire az elmúlt években. 

- De ha egy ország, egy nemzet társadalmi gyökerei – kultúrája – törvényei a szabadságra, köztük a vallás-
szabadságra épülnek, ott az előző stratégia nem működik. Ott célravezetőbb a hamisítvány… 

Vagy más kifejezéssel a „látszat kereszténység”. 

Kívülről szép, tetszetős – úgy tűnik, hogy minden rendben. Csak éppen az Egyház feje, Jézus Krisztus, nincs 
bent – az ajtón kívülre szorult. 

Fontos megérteni, hogy a hiteltelen élet nem csak azt fertőzi meg, aki így él, hanem a környezetét is. Va-
jon hányan mondják egy hiteltelen élet láttán, hogy ha ilyen a kereszténység, akkor inkább nem kérünk 
belőle?... 

Nézzük meg Pál esetét a felolvasott Igéből. Én azt látom, hogy az élete duplán hiteles. 

Az Igehirdetés kapcsán tudjuk, hogy a fogságában ezt nem tehette. Prédikáltak helyette mások.  

Voltak olyanok, akik szeretetből és jóakaratból prédikálnak, Pál életéből és példájából erőt merítve - de 
voltak olyanok is, akik versengésből!  Pál fogságban van, most jött el az ő idejük. És nem az motiválja 
őket, hogy kisegítsék Pált, hanem annak örülnek, hogy Pál „kiesésével” ők feljebb kerülhetnek a ranglétrán 
– és most már ők lesznek a soron következő „sztár” igehirdetők… 

És milyen jó látni, hogy Pál nem kezdett el panaszkodni.  

Inkább annak örül, hogy így - vagy úgy, tiszta szívből - vagy számításból, de hirdetik az evangéliumot. 
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Nézzük meg a felolvasott Ige első részét is. 

Tudjuk, hogy Pálnak nem volt saját családja. De azokra a Gyülekezetekre, amelyeket létrehozott, úgy te-
kintett, mint szellemi otthonokra. Olyan otthonokra, ahol a testvériség, törődés, a szeretet nem megját-
szott, hanem valódi – hiteles. 

Ilyen kifejezéseket olvastunk: „szívemben hordozlak titeket”, „vágyódom mindnyájatok után” 

Van ebben a két Igerészben - így összerakva - egy nagyon fontos üzenet, amit érdemes megtanulnunk. 

Pál nemcsak prédikált a Gyülekezeteinek, hanem szerette is őket! Nem kicsit – hanem nagyon!!! Ez egy-
részt hitelessé tette az életét, másrészt megteremtette a feltételét annak, hogy a Gyülekezet létszámban 
és szellemben növekedjen. Ki ne szeretne egy olyan közösséghez tartozni, ahol szeretik, ahol elfogadják, 
ahol észreveszik, hogy bejött az ajtón?... 

Nézzünk egy másik példát – egy olyan vezetőre, aki hosszas magyarázkodás után beismerte ugyan, hogy 
vétkezett, de még mindig fenn akarta tartani a látszatot. Iskola példája ez a képmutatásnak, annak a 
törekvésnek, hogy hogyan tartsuk fenn a látszatot. 

I.Sám.15-ik részében olvassuk Saul történetét, aki engedetlen volt Isten szava iránt. Sámuel elmondja neki 
Isten ítéletét – azt, hogy Isten elveszi tőle a királyságot. Saul ennek ellenére azt kéri tőle, hogy tisztelje 
meg őt azzal, hogy visszamegy vele a nép vénei és Izrael színe elé imádkozni,… hogy megőrizzék a látsza-
tot. 

Nem teljesítette Isten parancsát sem a király, sem a nép – de azért Saul leborult az Úr előtt. 

De az Úr az ilyen látszat leborulásokból nem kér! Ettől még nem kapta vissza Saul a királyságot. 

Hogyan lehet a saját életünk Isten előtt hiteles? 

Több olyan hely van, ahol hitelesíteni lehet és hitelesíteni kell a hitünket. Ilyen lehet az iskola, a munka-
hely, de ami talán a leginkább kiemelkedő, az az otthonunk. 

- Sok ember azt gondolja, hogy otthon mindent lehet – hiszen ezt senki sem látja, hallja,… a család meg 
úgysem fog elárulni, nem fogja kiteregetni a szennyest. 

- Így aztán itt ki lehet ereszteni a gőzt, itt lehet csúnyán beszélni, itt nem baj, ha megmutatkozik az igazi 
énünk, ami önző, mértéktelen, panaszkodó  

- Nem számit, hogy mennyi időt, törődést adunk a másiknak családon belül. 

- De soha ne felejtsük el, hogy a család az hely, ahol a szeretet nem lehet megjátszani. 

Kifelé lehet színészkedni, sok mindent el lehet hitetni a kívülállókkal. 

Viszont a házastársaddal, a testvéreiddel, a gyerekeiddel, a szüleiddel nem lehet sokáig képmutatóskodni.  

Pár évvel ezelőtt az egyik munkatársam azzal dicsekedett a kollégák előtt az osztályon, hogy ők szinte soha 
nem szoktak otthon vitatkozni a feleségével. Felkaptam én is a fejem. 

Valaki meg is kérdezte, hogy ezt hogy csinálják? A válasz, hogy alig vannak otthon együtt – mindenki megy 
a maga útjára. 
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Minimális együtt töltött idő, minimális családi veszekedés… 

Ez lenne a megoldás? 

Hol vannak ma a „meleg családi fészkek”, a „békét és biztonságot adó otthonok”? 

Vajon hány ember válik „otthontalanná” vagy „hajléktalanná” a szónak nem a fizikai, hanem a lelki – szel-
lemi értelmében? 

Mert már nincs egy olyan hely, nincs egy olyan család vagy Gyülekezet – sőt lehet, hogy nincs egy olyan 
ország, ahol azt mondhatnák: EZ AZ OTTHONOM! 

Arra vonatkozóan elég jó statisztikáink vannak, hogy fizikai szinten hány hajléktalan, otthontalan van eb-
ben az országban. 

De vajon hány otthontalan van lelki, szellemi értelemben? 

Pál ezt írta a Filippi gyülekezetnek: „szívemben hordozlak titeket”, „vágyódom mindnyájatok után” 

Te meg én mikor mondtál, mondtunk utoljára ilyet családtagjainknak? 

Vagy a melletted ülőnek a Gyülekezetben.? 

Úgy, hogy az őszinte és hiteles legyen… 

Isten gyermekeiként felelőségünk az, hogy az otthonainkban, a munkahelyeinken, a környezetünkben hi-
telesítsük azt, amit hirdetünk. A hiteles kereszténység vonzóvá teheti mások számára a hirdetett evangéli-
umot. 

Végül még egy megerősítés, amit fontos tudnunk, fontos szem előtt tartanunk: Isten keresi az őszinte, 
tiszta szívű, hiteles embereket. 

Van egy nagyon kedves és bátorító Ige: 

II.Krón.16:9 Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, a kik ő hoz-
zá teljes szívvel ragaszkodnak. 

Akarod látni Isten hatalmát az életedben? 

Akkor légy egy őszinte, tiszta szívű, hiteles ember. 

Kívánok nektek is, magamnak is egy Isten előtti hiteles életet! 

 

Elhangzott: 2018-09-09-én 

 

Kui Vilmos 
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Legyünk mindnyájan Isten áldásai 
Beszélgetés Böjte Csaba testvérrel 

2018. szeptember 10. hétfő 15:33 
A 25 éves dévai Szent Ferenc Alapítvány és a tízéves „Jobb Velünk a Világ!” programot szervező Nem Adom Fel Ala-
pítvány szeptember 13-án jótékonysági koncertet rendezett a Budapest Papp László Arénában. Ennek kapcsán a 
Szent Ferenc Alapítvány alapító-elnökével, Böjte Csaba OFM testvérrel beszélgettünk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– Milyen célból szervezték meg ezt a jubileumi, jótékonysági koncertet? 
– A 2018-as esztendő a család éve. Mi, erdélyi magyarok gyakran hangoztatjuk, hogy Magyarország az anyaország. 
Illendő, hogy a gyerekek meglátogassák az anyaországot. Egyszerre még sosem tettük meg ezt ilyen sokan, ezért 
úgy gondoltuk, hogy a jubileum alkalmából ötszáz gyerekkel Budapestre megyünk, egy koncert keretében megtart-
juk a tanévnyitót, és megköszönjük a Jóistennek és mindazoknak, akik Isten nevében elhalmoztak bennünket azzal a 
sok széppel és jóval, amiben részesültünk az elmúlt huszonöt évben. Sokáig gondolkoztunk, hol tudnánk összegyűl-
ni, kultúrházban vagy templomban, de végül többen is azt tanácsolták, hogy a budapesti Aréna a legmegfelelőbb 
hely. Olyan sokan segítettek bennünket az elmúlt negyedszázadban, hogy ha csak minden harmadik segítőnk eljön, 
akkor is kicsi lesz a sportcsarnok. Hálaadásnak szánjuk tehát a találkozót. 
- A hálaadó koncertet beharangozó előzetesben olvashatjuk, hogy a két szervezet együttműködésének célja, 
hogy a nem klasszikus családban felnövekvők, a fogyatékossággal élők vagy a megváltozott munkaképességű sze-
mélyek is a társadalom egyenrangú tagjai legyenek. Ön hogyan tapasztalta az elmúlt huszonöt évben, hogy a tár-
sadalom mennyire érez együtt a társadalom perifériáján élőkkel szemben? 
– Ezt meg tudom fogalmazni pozitívan és negatívan is. Az, hogy ki mennyire buta, az nem attól függ, hogy hova szü-
letett. Ez fordítva is igaz: az, hogy ki mennyire ügyes, tehetséges, az sem attól függ, hogy valaki milyen családban 
nőtt fel. A közelmúltban hunyt el a magyar költészet egyik legnagyobb alakja, Kányádi Sanyi bácsi. 1929-ben szüle-
tett, egészen fiatalon elvesztette az édesanyját, 1938-ban elvitték az édesapját katonának, hosszú évek múlva hadi-
rokkantként jött haza. Sanyi bácsi Mózestől tanult egyenesen olvasni, és ez igaz is, mert 1918 után államosították a 
magyar iskolákat, és ezt követően csak románul lehetett tanulni Erdélyben. Az ő szülőfalujában, Galambfalván az 
Egyház indított egy kis iskolát, de Sanyi bácsiék olyan szegények voltak, hogy eleinte nem tudott iskolába járni, és a 
szomszéd Mózsi bácsi tanította meg írni-olvasni. És ebből a nagy szegénységből, nyomorból, árvaságból milyen kivá-
ló ember nőtt ki. Az, hogy valaki szegénynek, rossz körülmények közé születik, vagy akár fogyatékosnak, az nem je-
lenti sem azt, hogy Isten szentje lesz belőle, de azt sem, hogy a kárhozatra van rendelve. Mindkét út nyitva áll 
előtte. Ha mi jó Mózsi bácsiként oda állunk a bajban levő ember mellé, akkor biztos, hogy gyönyörű eredményeket 
fogunk elérni. 
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– Ön arra biztatja a gyerekeket, hogy legyenek önállóak, vállalkozó kedvűek, közben pedig bízzanak az isteni 
Gondviselésben. Hogyan lehet ezt megvalósítani a mindennapokban? 
– Elmondok egy történetet. Utazok egy buszon, és az ember ilyenkor kihasználja az alkalmat, hogy megvalósítsa a 
pedagógiai céljait. Velem van egy hetedikes kislány, aki az utóbbi időben bizony sok borsot tört a nevelők, tanárok 
orra alá. Ölembe vettem a táskáját, és elkezdtünk beszélgetni. A kislány részéről közömbös volt a fogadtatás, de 
bennem ott forrongott egy fejmosásnyi szappanos víz. Mielőtt azonban komolyra fordult volna a társalgás, észre-
vettem, hogy a táskájában van egy üres Milka csokis papír. Kérdezem tőle, hogy ezt miért hurcolod magaddal? A 
leányka rám nézett, nagy kerek szemekkel, és megkérdezte: Nem emlékszik a pap bácsi? Éreztem, hogy valami baj 
van, mire kellett volna emlékeznem? Azt mondja a kislány, ezt a csokit nyolc éve kaptam a pap bácsitól, amikor az 
óvodában örökbe fogadtam őt. Pillanatok alatt elpárolgott az én nevelői szándékom, melegség költözött a szívem-
be. Ember és ember között hidat leghamarabb a hála, a köszönet, a szeretet tud verni. Ugyanez érvényesül az Ég és 
a Föld közötti hídverésben is. A gyerekeinket is meg kell tanítanunk arra, hogy nagy dolog az, ha kapsz egy almát, de 
talán még nagyobb dolog, ha tiszta szívvel meg tudod köszönni. Igazából a Sportarénába is ezért megyünk. 
– Ennek a jótékonysági koncertnek a szeretet és a család lesz a két központi témája. Miért járatódtak le ezek a 
fogalmak az utóbbi időben? 
Nem érzem, hogy lejáratódtak volna. Minden ember arra vágyik, hogy tartozzon valahová, és arra is, hogy szeresse-
nek bennünket, a másik ember pedig fogadja el a mi szeretetünket. Aki nem tudja ezt megvalósítani, az kínlódik, 
szenved. Nem hiszem, hogy a szeretet vagy a család idejétmúlt dolgok lennének. A gyerekeknek azt szoktam mon-
dani, hogy ha egy sípályán az ember hatalmasakat esik, akkor ez nem azt jelenti, hogy milyen buta dolog a sízés, 
hanem az, hogy egy kicsit hamar, felkészületlenül kötött sítalpat a lábára, és merészkedett rá a pályára. Meg kellett 
volna előbb tanulni sízni. A sízés önmagában csodálatos dolog, repülés Ég és Föld között. A családalapítás és a szere-
tet is hihetetlenül szép dolog, csak sokszor hűbelebalázs módjára beleugrunk, és aztán persze, hogy nagyot esünk. 
– A Dévai Szent Ferenc Alapítvány az elmúlt huszonöt évben közel hatezer gyermeket fogadott be, gyermekgon-
dozási központjaiban jelenleg is 83 helyiségben 2135 gyereket nevelnek, tanítanak, gondoskodnak róluk. Többsé-
güket eldobták a szüleik, vagy pedig borzasztó körülmények között éltek. A családról csak rossz tapasztalataik 
vannak. Vannak-e módszerek arra, hogy mégis kedvet kapjanak a családalapításhoz? 
Eddig csaknem négyezer gyerek repült ki tőlünk. Ezen a nyáron szinte minden héten eskettem valakit közülük. So-
kan férjhez mentek, megnősültek, családot alapítottak, vannak közöttük három-négygyermekes anyukák, apukák is. 
Hűségesek, szép családi életet élnek. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egyetlen unokát sem nevelek. Az én fiaim és 
lányaim olyan apukák és anyukák lettek, akik törődnek a saját gyermekeikkel, szeretettel gondozzák, nevelik őket, 
és nem vonják be a nagytatát. Szó sincs arról, hogy a gyerekkorukban átélt rossz élmények riasztanák őket a család-
alapítástól. Az ember olyan, mint a krumpli: tavasszal belerakják a jó meleg földbe, és amikor az eső megöntözi, 
akkor szépen elkezd növekedni. Az Isten nem pókhálóból szőtt bennünket, hanem jó anyagból teremtett mindnyá-
junkat. Mernünk kell magunk mögött hagyni a problémákat, előre néznünk, és hittel, reménnyel a vágyainkat követ-
ni. 
– Ön szerint Isten nem teremt selejtet. Ha viszont valaki huzamosabb ideig szenved, az élete csupa gyötrelem, 
szenvedés, akkor mivel tudja megvigasztalni? 
– Az, hogy létezünk, már önmagában hihetetlenül nagy ajándék. A legkisebb jónak is örülnünk kell. Ez nagyon szub-
jektív. A közelmúltban láttam egy karikatúrát, egy nő ül rengeteg rózsa között, rosszkedvű, szomorú. A másiknak 
egyetlen szál rózsája van, mégis, körbetáncolja, énekel örömében. Az öröm az, ami megkülönböztet bennünket az 
állatoktól. Mindenkinek van valami, aminek örülhet. Persze a gonosz lélek arra törekszik, hogy higgyük azt: milyen 
rossz nekünk. A gonosz egyetlen stratégiája, hogy mindenáron el akarja hitetni velünk: a mennyei Atyánk, rossz vilá-
got teremtett, ami semmire sem jó, előbb-utóbb úgyis összedől. A gonosz lélek vágya, hogy átvegyük az ő stílusát, 
hangját, legyünk rosszkedvűek, reménytelenek, káromoljuk, szidjuk mi is ezt a világot. Ha viszont megnézzük a Mi 
Urunk Jézus Krisztust, azt látjuk: Ő mindig és mindenhol arról beszél tanítványainak és követőinek, hogy ne féljetek, 
bízzatok bennem, én legyőztem a világot, veletek vagyok mindenkor! Bármit kértek az Atyától, megkapjátok. Ő po-
zitív, nagycsütörtökön, nagypénteken is, a kereszten, azt kéri mennyei Atyjától, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit 
cselekszenek. Nem a kétségbeesés, reménytelen szomorúság hangján szól hozzánk, hanem a bizalomén, a szerete-
tén. 
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– Ezek szerint még földi életünkben is nagypéntek után mindig eljön a vasárnap, csak a nagyszombat látszólagos 
reménytelenségét kell legyőznünk? 
– A gyerekek, bármilyen nehéz körülmények közül is jöttek, itt, nálunk, átalakulnak. Felöltöznek a szép ruháikba, 
közben elmesélek nekik egy-két viccet, megcsavarom az orrukat, érzik, hogy szeretet veszi körül őket, és máris más 
lesz a hangulatuk. Nem tudom megoldani a problémáikat, de jobb kedvvel tovább tudunk menni. 
– Egyszer azt nyilatkozta, hogy diakónussá szentelésekor ismerte fel, hogy arra született: Isten áldását közvetítse. 
Hogyan lehetséges ezt megvalósítanunk a mindennapokban, ha nem születtünk papnak? 
– Meggyőződésem, hogy ez mindenkire érvényes. Csíkszeredában történt, még kispapkoromban, hogy mentem 
haza egy szentmiséről, és találkoztam egy utcaseprővel, amint éppen söpörte az utcát. Gondoltam, adok neki egy 
üveg sörre való pénzt. Így is tettem. Megköszönte, de azt mondta, most ő nem tud elmenni, mert nincs, akire hagy-
ja a szekerét. Mondom neki, menjen el nyugodtan, majd én vigyázok a szekérre, meg söprögetek is kicsit. Figyel-
meztetett, hogy vegyem fel a mellényt is, nehogy elüssön egy autó. Kézbe vettem a söprűt, elkezdtem söpörni. Éle-
temben nem gondoltam volna, hogy annyi régi ismerősöm van, akiknek éppen arra kellett elmenniük. Kedvesen 
köszöntöttek, sokan csodálkoztak, nem is tudtam, hogy itt dolgozol. Mondom, igen. Igyekeztem lelkiismeretesen 
söprögetni, nem is gondoltam volna, hogy ilyen hosszú ideig tart, míg megiszik egy üveg sört egy ilyen egyszerű em-
ber. Akkor döbbentem rá: ha én ezt a munkát becsületesen, szépen elvégzem, ez is Isten áldásának a közvetítése 
mások felé, hiszen szebbé teszem a világot magam körül. Emlékszem, több ötlet is felvetődött bennem, így például 
az, hogyan lehetne virágokat ültetni az út szélére? Legyen szó bármilyen foglalkozásról, hivatásról – orvos, pap, ta-
nár, kétkezi munkás –, ha annak művelője jól végzi a munkáját, akkor ő Isten áldását közvetíti mások felé. Mindenki 
lehet Isten áldása, és sajnos, Isten átka is. 
– A Szent Ferenc Alapítványnak rendkívül szoros a kapcsolata a Nem Adom Fel Alapítvánnyal. Hogyan jött létre 
Önök között ez a különlegesen jó viszony? 
– A peremen élő emberek könnyebben megnyílnak egymás felé. A társadalom perifériáján vannak az árvák, az elha-
gyott gyerekek, a fogyatékosok is. Nemcsak könnyebben értjük, hanem könnyebben szeretjük is egymást. Nagyon 
érdekes egyébként, hogy a gyerekeink mindig a motorosoknak örvendenek a legjobban. Eleinte csodálkoztam is, 
hiszen ők az erőt képviselik, bőrruhában, szakállasan, magabiztosan. Talán azért van így, mert a mi gyerekeink szü-
leire sem jellemző a kosztümös, nyakkendős megjelenés. Hasonló a hasonlónak örül legjobban. 
– A jótékonysági koncerten fellépők között van többek között Ákos, az Edda, a Republic, Szikora Robi, Presser 
Gábor, Oláh Ibolya – különböző zenei stílusú és világnézetű zenészek, hogyan sikerült őket egy színpadra össze-
hoznia? 
– Az eredeti terv az volt, hogy a gyerekek énekelni fognak a koncerten. A jó focicsapatok azonban mindig vesznek 
játékosokat. Mondtam a gyerekeknek, hogy keressenek olyan előadókat, a nagy művészek között, akiket nagyon 
szeretnek. A kovásznai házban a gyerekeknek van egy rockzenekaruk, ők rögtön az Edda nevét említették, hogy mi-
lyen szívesen elmennének egy koncertjükre. Megkérdeztem az Edda frontemberét, nem vállalnák-e a fellépést az 
arénabeli rendezvényünkön. Egyből igent mondott. Ugyanez történt Ákossal, a Republickal, a többiekkel is. Azt is 
elmondtam, szeretném, ha a gyerekek nemcsak tapsolnának a zenészeknek a koncerten, hanem együtt énekelné-
nek velük, mert Jobb velünk a világ! Erre is igent mondtak, így együtt fog énekelni az ötszáz gyerek a nagy művé-
szekkel. Szeretném, ha az est végén mindazok, akik jelen lesznek az arénában, azt mondanák: ezekkel a sérültekkel, 
fogyatékosokkal, árvákkal jobb a világ, mint nélkülük. 
– Reményei szerint tehát mindazok, akik szeptember 13-án ott lesznek az arénában, a koncert után legalább öt 
percig jobb emberek lesznek, s így remény van rá, hogy úgy is maradnak? 
– Nem ötpercnyi jobbá válásban bízom, hanem sokkal hosszabb ideig tartóra. Jézus Krisztus hosszútávfutó. Nem 
rövid távon akar célba juttatni bennünket. Kétezer év óta építi az ő országát, és nagyon remélem, hogy ezzel a jóté-
konysági koncerttel is beleilleszthetünk néhány téglát ennek az országnak a falába. 
(Fotó: Merényi Zita) 

Bodnár Dániel/Magyar Kurír 
 
Forrás: 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/legyunk-mindnyajan-isten-aldasai-beszelgetes-bojte-csaba-testverrel 
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Akkora buli volt az arénában, 
hogy még most is dalolnak a szívek 

2018. szeptember 14. SZEMlélek 

 
 
 
 
25 éves születésnapját ünnepelte a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány, a 20 éves Nem 
adom fel csapatával együtt. Ott voltunk a 
helyszínen. (videóban is összefoglaltuk a 
lényeget.—az oldal alján lévő linken!) 
 
 
 
 
 

 
Hálásak vagyunk érte, hogy médiatámogatóként hozzájárulhattunk a szeptember 13-án tartott különleges 
zenés este megvalósításához, amelyen felléptek az erdélyi nehéz sorsú gyerekek és fogyatékkal élők, vala-
mint Presser Gábor, a Republic és számos további ismert előadóművész. 

Forrás: https://szemlelek.blog.hu/2018/09/14/arena_buli 
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25 éves a Szent Ferenc Alapítvány 

Valóban nagy buli volt az Arénában, és még most is dalolnak a szívek, ahogy nagyon találóan az előbbi cikk 

írója említette. Magam is ott voltam a férjemmel, és találkoztunk a gyülekezetünkből kedves testvérekkel 

is. Pár mondattal megpróbálom leírni, hogy nekem mit jelentett ez az alkalom. Elég sok nehézségem jött 

össze az utóbbi időben, ami eléggé próbára tette a lelkem erejét. Erre, a „nagy buli” előtti nap, hazánk 

nemzetközi helyzete is elszomorított. Szóval lassan kezdtem padlót fogni. Ezen a „bulin” viszont az ÉLET 

áradt és a SZERETET. Jézus, amikor itt járt a földön, nem vallást alapított, nem falakat épített, nem tradíci-

ókat és formákat hozott, hanem egyszerűen az ÉLETET hozta el a földre. És ennek a lelkületnek egy kis da-

rabja sok évvel ezelőtt beköltözött Böjte Csaba testvér szívébe, és azóta is ott él. Az Ő közelségében ezt a 

nyitottságot, szabadságot és ÉLETET érzi meg az ember. Az este úgy épült fel, hogy a 25 éves évforduló 

alkalmából Csaba testvér köszönetet mondott azoknak az embereknek – és rajtuk keresztül mindenkinek - 

akik munkájukkal és szeretettükkel segítik az Alapítvány munkáját. Gyermekotthon-vezetők, pedagógusok, 

gazdasági dolgozók stb. és olyan emberek, akik külsősként pénzüket, idejüket, szabadságukat, szeretetü-

ket áldozzák évek óta arra, hogy az általa nevelt gyerekeknek szebb és jobb életük legyen. Minden egyes 

bemutatkozás és köszöntés után egy-egy neves előadó állt a színpadra, és a Nem adom fel együttes fogya-

tékos gyerekeivel, valamint a Dévai gyerekek egy csapatával közösen énekeltek a színpadon. (Az Atya több 

száz gyerekkel érkezett.) Csak egy kis ízelítő a fellépők névsorából: Ákos, Pintér Béla, Edda művek, Oláh 

Ibolya, Republic, Presser Gábor, Szikora Róbert stb. Tehát nagyon színes volt a paletta, világnézetre, stílus-

ra stb. nézve. De jó volt látni, hogy az IGAZI SZERETET áthidal minden akadályt. Utólag tudtam meg, mi 

határozta meg az előadók személyét. Csaba testvér gyerekei sok intézményben nevelkednek. Ő megkér-

dezte őket, hogy melyik előadókat szeretik a legjobban. Az egyik otthonban Pintér Béla a favorit, egy má-

sikban Ákos és van, ahol Presser Gábor stb. Ő pedig megkérdezte ezeket az művészeket, hogy fellépnének

-e ezen a jótékonysági esten. Mind igent mondott a felkérésre, és azt hiszem mind gazdagabban ment ha-

za, mint ahogy odajött – persze nem anyagi értelemben. Elképesztő volt számomra, hogy a szeretet mi-

lyen leleményes tud lenni. Van olyan orvos csapat, akik hosszú évek, ill. már évtizedek óta a szabadságuk-

ból egy-egy hetet arra áldoznak, hogy kimennek megvizsgálni, „szűrni” ezeknek a gyerekeknek az egészsé-

gi állapotát. Van, aki a fogaikat kezeli a szabadsága „terhére”. Számomra a két legelképesztőbb ötlet a kö-

vetkező volt. Egy jó középkorú férfi egy csomó fiatallal – fiúk, lányok – sorakozott be a színpadra. Ő a mun-

katársaival együtt a „Mikulás” szerepét tölti be már évek óta, és tonnában mérhető már annak a sok cso-

magnak és édességnek a mennyisége, amit teherautókon visznek ki, hogy ne maradjanak üresen az ablak-

ba kirakott gyerekcipők. (Csaba testvér szerint a kis haszontalanok mind a két pár cipőjüket képesek kiten-

ni.) A másik story egy hölgyé, aki évekkel ezelőtt megkérdezte az Atyát, hogyan győzi karácsony előtt meg-

válaszolni azt a sok levelet, amit a gyerekek az angyalkáknak írnak. Csaba testvér megvakarta a fejét, hogy 

„nem erőst” tudja. Ez a hölgy akkor 1200 levelet vitt el megválaszolásra. De nem csak megválaszolta, ha-

nem barátaival minden gyerek szíve vágyát 3000-5000.-Ft értékig el is juttatta december 18-ig Dévára, 

hogy legyen idő az otthonokba elvinni. Ez 8 éve kezdődött és azóta is tart. Elképesztő, milyen leleményes 

a szeretet, és azt gondolom, hogy a közös célért együtt munkálkodó hit és tenni akarás, mélyen összeköti 

azokat a szíveket is, akik erre odaadják magukat. Szóval itt nem volt felekezeti hovatartozás, pártszimpá-

tia, jobb és baloldal, férfi és nő stb. Itt csak az ÉLET áradt, és melegítette át a szíveket. Az enyémet is! 

Lányiné Kati 
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REFORMÁTOROK TERE 
 
Az Örs vezér teréről busszal pár perc a XVI. kerületi Rákosi 
út, ahonnan a Sashalom utca is nyílik. Ennek végén (pár 
perc séta enyhén emelkedő terepen) található a 2017-ben 
átadott Reformátorok tere, Közép-Európa legnagyobb re-
formációs emlékművével. 
 
 
 
 
 

Luther Márton egész alakos szobrának lábánál az alábbi Ige ol-
vasható: 
Jézus mondja: " Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, 
örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." (János evangéliu-
ma) 

 
 
 
 
Kálvin János szobránál lévő bibliai idézet: 
"Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kérése-
it." (Zsoltárok könyve) 
 
Bocskai István szobrát az alábbi kőbe vésett bibliavers éke-
síti: 
"Minden gondotokat hagyjátok az Úrra, mert neki gondja 
van rátok." (Péter apostol levele) 

 
A téren magasodik egy több emelet magas, fémszerkezetű kilá-
tótorony, ahonnan teljes körpanorámában gyönyörködhetünk a 
pesti háztetők felett. 
Padok, asztalok, kávézó-fagyizó épület invitál egy kis pihenésre. 
Mozgásra vágyók, kisgyermekkel érkezők felkereshetik még a 
közeli Havashalom szabadidő-parkot is. 
 
(A Reformátorok tere megközelíthető tömegközlekedéssel: 
az Örs vezér teréről a 144, 174 és 244 autóbusszal, 
a Sashalom HÉV-megálló felől a 92 és 92A autóbusszal, 
a Bosnyák tér felől még a 277 busszal.) 
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A N Y U 

Egy napon a gyermek így szólt Istenhez: 

 - Azt beszélik, holnap leküldesz a földre. De hogyan fogok ott élni, hiszen olyan kicsi és védtelen va-

gyok? 

Az Isten azt válaszolta: 

 - A sok angyal közül kiválasztottam egyet neked. Várni fog téged és vigyáz majd rád. 

 De – mondta a gyermek – itt a Mennyországban nem csinálok semmi mást, csak énekelek, és mo-

solygok. Erre van szükségem, hogy boldog lehessek. 

Az Isten így szólt: 

 - Az angyalod mindennap fog énekelni neked, és érezni fogod az angyalod szeretetét, és boldog 

leszel. 

 És – mondta a gyermek – hogyan fogom megérteni az embereket, ha nem értem a nyelvüket? 

 - Könnyű – mondta az Isten – Az angyalod meg fogja tanítani neked a legszebb és legédesebb sza-

vakat, amiket valaha is hallani fogysz és az angyalod türelemmel, gondossággal meg fog tanitani 

beszélni is. 

 A gyermek felnézett az Istenre és így szólt: - És mit fogok tenni, ha veled akarok beszélgetni? 

 Isten rámosolygott a gyerekre és azt mondta: - Az angyal össze fogja tenni a kezeidet és megtanít 

imádkozni. 

 A gyermek az mondta: - Úgy hallottam a földön rossz emberek vannak. Ki fog engem megvédeni? 

 Az Isten megölelte a gyermeket és azt mondta: - Az angyalod óvni fog téged akkor is, ha ez az élete 

kockáztatásával jár! 

 A gyermek szomorúan nézett és így szólt: - De mindig szomorú leszek, mert nem láthatlak téged! 

 Isten megölelte a gyermeket. – Az angyalod mindig beszélni fog neked rólam, és meg fogja mutat-

ni, hogy hogyan juthatsz vissza hozzám. Habár én mindig melletted leszek. 

 

 Ekkor nagy békesség volt a Mennyben, de már hallani lehetett a földi hangokat. 

 

A gyermek sietve megkérdezte:  

 Istenem, ha most mennem kell, kérlek, áruld el nekem az angyalom nevét! 

 Isten így válaszolt: - Az angyalod neve nem fontos. Egyszerűen csak így fogod hívni:  ANYU!!! 

Forrás: Mária Rádió Magazin—2018 szeptember 
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„...ami nem látható Istenből, örök hatalma és istensége, 

az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható…” 
(Róma 1:20.) 

 

Csak egy egyszerű csigaház 

Egy lakatlan csigaház nagyon mulandó valami! A perzselő napfény hamar kifakítja színeit, megbontja gaz-
dag mintázatát. A téli fagy megrepeszti finom ívű alakját, az esővíz pedig a felismerhetetlenségig feloldja 
formáját. Mint holt anyag az élettelen világ ellenállhatatlan erőinek van kiszolgáltatva. Emiatt az elmúlás, 
az elbomlás vár rá. Az ásványok és kövek élettelen világában sehol sem találunk a csigaházhoz hasonló 
képződményt. Senkinek sem támadna azaz abszurd ötlete, hogy egy megkövült csigaház vagy egy Ammo-
nitesz csak úgy önmagától keletkezett oldódási és kristályosodási folyamatok következtében. Még ha ma 
az üledékes kőzet mélyén rejtőznek is, valamikor élőlények hozták létre valamennyit. Szinte felfoghatat-
lan, ami egy csigaház kialakulása során történik! Az állat táplálékával együtt abban feloldott meszet is vesz 
fel. Ezt bőrén keresztül – pontosan meghatározott helyeken - újból kiválasztja, miközben ez a rideg anyag 
előre „megtervezett”, célszerű alakúra formálódik. A csúcsától a szájadékáig nem a véletlen folytán tágul 
ki a csigaház csavarodott alakja, hanem ez mindig szigorú geometriai törvényszerűségek szerint történik. 
Pici csigalépcsőhöz hasonlóan a járatok csavarmenetben haladnak a középen levő támasztó „orsó” körül, 
és az állat különböző szerveinek tartást, elkülönített teret és védelmet biztosítanak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A csigaház nem kevesebb, mint három rétegből épül fel. Benne rejtélyes módon a lehető legkisebb anyag-

ráfordítás mellett nem csupán a lehető legnagyobb védelmet jelentő szilárdság és stabilitás képződik, ha-

nem egyúttal az elképzelhető legnagyobb belső tér is. Nincs az a tehetséges tervező, aki rajztábláján zseni-

álisabb konstrukciót tudott volna tervezni! Legbelül van a tompa fényű „gyöngyház” réteg. A mellette levő 

réteg szorosan egymás mellett álló merőleges mészprizmákból áll, ezt pedig szaruszerű szerves anyag von-

ja be, amelyen a változatos színeket és mintákat látjuk. Ezek a színek a csiga bőrében képződnek, ponto-

sabban külön mirigyekben az un. köpeny peremén. A csíkozás a csigaház növekedése során keletkezik, 

akkor, ha a köpeny peremén szabályos távolságban sötétebb pigmentet termelő mirigyek vannak. Ha 

azonban ezek megszakítják működésüket, azaz ha nem szállítanak folyamatosan festékanyagot, hanem 

meghatározott ütemben „kikapcsolnak” és „bekapcsolnak”, akkor az összefüggő csíkok helyett pontok 

jönnek létre, és rácsos vagy esetleg hálószerű mintázat alakul ki.  
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Azt, hogy térben és időben mennyire 

rendezett a csigaház felépítése, az veszi 

igazán észre, aki egyszer megpróbálja 

lerajzolni méretarányosan a kerti vagy 

éti csiga nagyon „egyszerű” házát – ter-

mészetesen szabadkézzel, vonalzó, mé-

rőeszköz és körző nélkül, hiszen ezekre 

a csigának nincs szüksége. 

 

 

Még az elektronmikroszkópok és az „elektronikus agyak” kor-

szakában sem tudjuk, hogyan jön létre a csigaháznak ez a cso-

dálatos rendszere. Az egyik generáció rejtett és titokzatos mó-

don továbbörökíti a következőre.  

 

Az alakra, az arányokra, a színekre, a mintákra, sőt a festékanyagot 

előállító mirigyek „kapcsolási programjára” vonatkozó teljes infor-

máció valamiképpen már a csiga tojásában benne van, a parányi, 

szemmel nem is látható sejtmagban. Legcsekélyebb sejtelmünk 

sincs arról, hol van „kódolva” az örökítőanyagban ennek a művészi-

en célszerű képződménynek például a geometriája vagy az egész 

matematikája.  

Csak egy dolog mondana ellent a logika minden ismert törvényének: ha azt állítanánk, hogy ilyen értel-

mes, sőt zseniális információk véletlenül keletkeztek. 

 

 

 

 

 

Szerző: Dr. Wolfgang Kuhn a Saarbrückeni Egyetem biológia tanára 
Forrás: Ethos 1991.évi 2.szám 
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7 
Mézes hp: Köszönjük Istennek, hogy testvéri kap-
csolatban, egységben szolgálhatunk a Magyar 
Pünkösdi Egyházzal (MPE) 

A Szent Szellem kenete legyen a mai, Dózsa György 
úti Pünkösdi Gyülekezetben végzett szolgálatunkon 

8 
Gulyás-Pádár család: 
Köszönjük Csilla hűséges gondozónőit! 

Kérjük Isten segítségét és jó időt a Kis Ház külső szige-
telési munkáihoz! 

9 
Farkasné Veronika: Kérem, hogy az október 2 -re 
kitűzött sérvműtétem sikeres legyen. 

Add Uram, hogy mielőbb teljesen visszanyerjem az 
egészségemet! 

10 
Mézes Ibolya: Áldom az Urat a munkahelyemért, 
köszönöm kollégáim megbecsülését, tiszteletét 
és szeretetét 

Istenünk segítségét kérem, hogy tudjam megtalálni a 
saját helyem az új, "tömbösített" oktatási rendszer-
ben 

11 
Simon Marika néni: Hálát adok Istennek gyerme-
keimért, vejeimért, menyemért, unokáimért, 
dédunokáimért és az imakörömért 

Áldja és őrizze meg az Úr a családom és az imaköröm 
minden tagját, újítsa meg gondviselését minden nap 
az életükön 

12 
Pap Attila: Köszönöm Istennek, hogy minden nap 
érezhetem szeretetét és áldásait az életünkben 

Harmóniát és egyensúlyt kérek Isten, a család, a szol-
gálat és a munkahely közötti helyes időbeosztásban 

13 
Pap Adina: Hálát adok az Úrnak, mert ígéreteit 
betartja, minden nap megtapasztalhatom hűsé-
gét 

Hittel kérem Istentől Szüleim megtérését és gyógyulá-
sát, és húgomék házasságának megmentését 

14 
Pap Bogi: Hálás vagyok, mert vannak keresztény 
barátaim, akikkel együtt fejlődhetek 

Bölcsességet kérek a helyes döntések meghozatalá-
hoz és az életem Isten szerinti vezetéséhez 

15 
Zúgó Szél Alapítvány: Köszönjük a nyáron kapott 
adományt! Isten áldja meg a küldőjét! 

Kérjük, hogy az Úr rendelje ki az új honlapunk fejlesz-
tőjét és karbantartóját! 

16 
Pap Jessica: Hálát adok Istennek, mert Ő velem 
van minden próbámban, átsegít a nehézségei-
men és tanít engem 

Az Úr mutassa meg nekem az elhívásomat, és segít-
sen abba belelépni 

17 

Rosza Edit: Áldom és magasztalom az Urat a min-
dennapi munkámban adott eredményekért és 
sikerekért. Köszönöm, hogy őrzi egész családo-
mat, segít a munkában és a tanulásban is 

Isten erejét és bátorítását kérem a fogászati kezelé-
sem közbeni sok fájdalom és megpróbáltatás elviselé-
séhez 

18 
Hálásak vagyunk azokért a családokért, akik je-
lenleg építkeznek 

Vegyél el minden akadályt, annak érdekében, hogy 
mihamarabb felépülhessen testvéreink új otthona 

19 
Köszönjük a közösségünk technikai fejlesztéseit, 
a Világhálóra kerülő istentiszteleteket, és az új 
klíma berendezéseket 

Legyen áldás mind azokon, akik ezeket az eszközöket 
kezelik, működtetik az alkalmaink alatt 

20 
Dicsérünk Téged, hogy szabadon adhatunk anya-
gi javainkból, és fizetni tudjuk működési költsé-
geinket 

Adj érzékeny szívet, hogy támogatni tudjuk az arra 
rászoruló embertársainkat 

21 
Hálásak vagyunk az istentisztelet előtti ima alka-
lom rendszeres résztvevőiért 

Gerjessz vágyat még több testvérünkben, hogy együtt 
kérhessük Szent Szellemed kiáradását 

22 
Hálásak vagyunk a vasárnapi iskolában szolgáló 
testvéreinkért 

Kérünk, küldj új, arra elhivatott fiatalokat segítség-
ként 

23 
Köszönjük a keddi közbenjáró csoport hűséges 
imatámogatásait 

Örülnénk, ha gyarapodhatna, létszámában is növe-
kedne ez a testvéri csapat 

Pozsgai József Hálaadások - imakérések októberben 
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Betegeink, akikért imádkozzunk! 

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

 
 

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

 
 
 
 
20. Somodi Julika 
21. Ifrym Ilona 
22. Ifrym Reményke 
23. Győrffy Vali 
24. Nagy Gerzsonné 
 
 
 
 

24 
Köszönetet mondunk, hogy lehetőség nyílik a lelki-
gondozó képzés beindítására 

Áldásodat kérjük a tanítókra és a hallgatókra egy-
aránt 

25 
Örülünk, hogy a színvonalas szolgálók vezetnek 
minket a dicsőítésben 

Kérjük, gyarapítsd a zenei és ének szolgálatba be-
kapcsolódók számát 

26 
Mézes László: Hálát adok az Úrnak, hogy hosszú 
évek óta testvéri egységben szolgálhatok bará-
taimmal 

A Szent Szellem kenete legyen a VT mai, Tengelicen 
megtartott tanácskozásán 

27 
Mézes László: Hálát adunk az Ellel Ministry Mo-
dulár Iskolájában eddig megtapasztalt áldásokért 

Az Úr adjon bölcsességet és vezetést a mai, őr-
bottyáni szolgálatunkhoz 

28 
Köszönjük, hogy ma újra házadba jöhetünk Szólj hozzánk ma is a dicsőítésen, élő Igéden és a 

bizonyságtevéseken keresztül 

29 
Szilágyi házaspár: Hálát adunk, hogy augusztusban 
vendégül láthattuk unokáinkat és szüleiket. 

Az Úr áldását kérjük életükre, hogy sok jó gyümöl-
csöt teremjenek Isten dicsőségére. 

30 
Szilágyi József: Hálát adok, hogy az ”Úr szeretetével 
tele van a föld" (33.Zsoltár 5b), hogy 100 %-os a 
lefedettség és mindenütt van térerő. 

Imádkozom, hogy egyre több ember szívében le-
gyen erre a válasz az, hogy: "Vétel!" 

31 
Szilágyi házaspár: Hálát adunk, hogy december hó-
napra két újabb unoka érkezését várhatjuk. 

Kérjük az Úr kegyelmét a kismamák és kisbabák szá-
mára, hogy egészségben és örömben készülhessünk 
a nagy eseményekre 

Hálaadások - imakérések októberben Pozsgai József 
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Enyinginé Nagy Emese Hirdetés 



 

 

 
 

 

Szeretettel köszöntjük októberben 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 

Balogh Sándor Gergely Gabriella Pozsgai Józsefné Jutka 

Dr. Dégi Arianna Amália Izsáki Gergő Rigó Tamás 

Fabók Mihályné Eszter Izsákiné Krizsán Timea Spurigán Irma 

Gál Ilona Kui Vilmos Szekrényessy Emőke 

Galiotti Gábor Kujbos Ferenc Széphegyiné Jónás Anna 

Galiottiné Bóta Viktória Lányi János Szilágyi Veronika 

 Mézes László Windt Erika 

35.oldal Tekintetünk 2018 október 

Októberi születésnaposaink Lányiné Kati 



 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Október 7. (vasárnap) Istentisztelet után Diakóniai alkalom - Angol u. 

Október 14. (vasárnap) Istentisztelet után Zártkörű alkalom - Angol u. 

Október 16. (kedd) 9.30 óra Baba-Mama Klub - Angol u. 

Október 18. (csütörtök) 14.00 óra Közbenjáró Édesanyák alkalma - Angol u. 

Október 20. (szombat) 10.00 óra Lelkigondozói tanfolyam - Angol u. 

Október 26-27. (pént.-szomb.) Vezetői Tanács (VT) találkozó - Tengelic 

Október 27. (szombat) 10.00 óra Pályaorientációs tanácsadás középiskolásoknak - 
               Angol u. 

Munkatársak: 

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

Nemesné Anikó, Gulyás Csilla, Szilágyi József, Izsáki Béla, 

Pozsgai József, 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/

