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IV. évfolyam 

9. 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) 



 

 

 
 

 
 

„adjatok nekik ti enni” 

(Mt. 14:16) 

S 
ok az éhező ezen a világon. Ezt látjuk, halljuk és nap mint nap szembesülhetünk is ezzel, 

ha nyitott szemmel - vagy inkább nyitott szívvel járunk. 

Az éhségnek most a szellemi vonatkozására gondolok. Rengeteg a kereső! Érzik, hogy az 

életnek többnek kell lennie annál, minthogy élünk és meghalunk. Keresik az élet értelmét, de nem 

mindegy, hogy hol! Mivel mi keresztények a világban élünk és ki vagyunk küldve, mint bárányok a 

farkasok közé (Lk. 10:3), ezért nagy a felelősségünk. 

 Emlékszem, amikor gimnazista voltam és megismertem keresztény embereket, egyszerűen 

azt éreztem, hogy kell nekem, ami nekik van. Nem tudtam pontosan, mi az, de jó nekik és én is 

szeretném. Ma, amikor az események ennyire felgyorsultak különösen fontos, hogy jó példák le-

gyünk. Nem leszünk hibátlanok, de bizonyságok igen. Sokszor nem is tudjuk, hogy milyen eredmé-

nye van egy beszélgetésnek. Nemrég egy hölgy elmondta, hogy amikor velem beszélgetett, akkor 

döntötte el, hogy megtartja gyermekét. Nem tudtam semmit, azt sem, hogy várandós. 

Ugye, milyen nagy felelősség! 

„a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését.” (Róma 8:19) 

Az Úr cselekvésre hív! „adjatok nekik ti enni!” Ő ott van velünk, megy előttünk, készíti az utat, de 

megjelennünk, világítanunk, éhséget csillapítanunk nekünk kell, ránk bízott feladat Őáltala és az Ő 

dicsőségére! 

„az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja.” (I. Kor. 3:7) 

Mi „csak” vessük a magot, a többi az Úr dolga! 

Kész vagy rá? 

 
 

 
 
 
 
 
Szeretettel: Dr. Nagyné Dr. Hegedűs Mónika 
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Hálaadás a gyülekezetért 

 

„…meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.” 

Filippi 1:6 

 

I 
sten Igéjének a tanulmányozását szeptembertől – a „Levelek Istentől” sorozat után - egy másik levél-

lel folytatjuk. Pál apostol Filippibeliekhez írt levelét fogjuk fejezetenként havonta olvasni, újra olvas-

ni, kibontani, felfedezni.  

Döbbenetes, hogy Pál ezt a fogságban írt levelét azzal kezdi, hogy hálát ad a Filippi városában lévő gyüle-

kezetért. Mikor adtál hálát legutóbb a közösségünkért, a testvéreidért, Isten gondoskodásáért? Mikor ju-

tott eszedbe nehéz helyzetben a fentiekért való hálaadás?  

Mögöttünk van egy nyár, amikor remélhetőleg pihenésre, feltöltődésre is jutott idő. Ilyen békés, nyugodt 

időszakokban nem nehéz hálaadást megfogalmazni, de a hála akkor sem tűnhet el belőlünk, amikor a kö-

rülmények inkább elégedetlenségre és panaszkodásra adnak okot. Miért? Mert a Mindenható Isten el-

kezdte bennünk a jó munkát! Isten soha nem végez félmunkát, amit elkezd, azt be is fejezi. Ezt bizonyítja 

minden eddigi tette, megnyilvánulása felénk! Leginkább abban látjuk ezt a tökéletes munkát, hogy az em-

ber bukásától kezdve azon fáradozott a Teremtő Isten, hogy eljussunk a Kereszthez, leboruljunk és meg-

tisztulva, megerősödve álljunk fel! A „jó munka” mindig a keresztnél kezdődik, ahol mindent letehetünk és 

új erőt, bátorságot nyerhetünk! Mihez kell bátorság? Bátorság kell az őszinteséghez, az „árral szemben 

úszáshoz”, a hitünk bemutatásához, az igazán tartalmas és értékes élet megéléséhez! 

Ha érzed, hogy valamelyik szolgálati terület jobban érdekel, felfedezel magadban tehetséget a végzésé-

hez, ez annak a jele, hogy Isten keze elkezdte a jó munkát az életedben. Légy bátor megtenni a következő 

lépést is! Ha észreveszed a környezetedben élő embereken Isten munkáját, bátorítsd őket! Olyan mérték-

kel mérd a bátorítást, ahogy Te is szeretnéd azt kapni! 

Igazi bátorsággal, hittel, erővel keljünk fel minden reggel, végezzük minden dolgunkat, nyissuk ki Isten Igé-

jét és kérdezzünk a mi Mennyei Atyánktól! Igazi szeretettel mosolyogjunk egymásra amikor találkozunk!  

Éljünk hálaadással teli életet folyamatosan, mert, Aki elkezdte a jó munkát bennünk, szeretne minden nap 

munkálkodni bennünk és rajtunk keresztül egészen addig, amíg Jézus Krisztus visszajön értünk! 

Legyünk erre készen! 

 

Szeretettel: Dr. Nagy Dániel 
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Imádat – az Atya ül a trónon, mi pedig gyönyörködünk benne 

Ján 4:19-24 (EFO) „Ekkor az asszony így felelt: „Uram, látom, hogy próféta vagy! Őseink ezen a hegyen imádták Is-
tent. Ti, zsidók azonban azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell Istent imádni. 
Jézus így válaszolt neki: Asszony, higgy nekem: eljön az idő, amikor nem kell sem Jeruzsálembe, sem erre a hegyre 
felmennie annak, aki az Atyát akarja imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig ismerjük azt, akit imá-
dunk, mert az, aki a szabadulást hozza, a zsidók közül jön. De eljön az idő, amikor az igazi imádók szellemben és 
igazságban imádják az Atyát. Ez az idő már el is érkezett! Mert az Atya olyanokat keres, akik így imádják. Isten szel-
lem, ezért akik őt imádják, azoknak is szellemben és igazságban kell imádniuk őt.” 
 
Ez az Ige az igazi imádatról szól. Az emberek vallásos gondolkodásában a hely határozza meg, hogy milyen a helyes 
imádat. „Hinni a templomban kell!” Jézus nem ezt mondja. Bár nem jelöli ki a fizikai helyet, de tudni lehet. Az Imá-
dat pontos helymeghatározása: mutassunk a saját szívünkre. Az igazi imádat innen indul, ami nem onnan indul, az 
nem igazi. Minden más (hangszál, hangszer, cselekedet), csak azt erősíti fel, amit a szív elindít. A szív őszinte oda-
adása, hite nélkül a legprofesszionálisabb dicsőítés sem más, mint zengő érc, pengő cimbalom.  
 

A Hőgyes élmény 
Saját első élményem az imádattal kapcsolatban a „Hőgyes”-beli megtérésemhez kapcsolódik. Addig az imádat unal-
mas és szomorkás foglalatosságnak tűnt, az sem volt túl szimpatikus, hogy magasztaljak egy Istent, akiről nem sokat 
tudok. Olyannak képzeltem, aki tele van elvárásokkal: meg kell tenni, amit nincs kedvem, de amihez volna, azt nem 
szabad. Megtérésem után azonban gyakran átéltem, hogy a Szent Szellem rám száll, és boldog öröm tölt el. Belőlem 
pedig spontán szakad fel valami elemi erejű imádat: gyönyörűséges érzés, hazataláltam, Apám lett az Isten. 
A 70-es évek második felében volt a gyülekezetnek egy remek dicsőítő csapata – összesen két gitár és vokál. Na-
gyon tetszett, kicsit agresszívan nyomultam, hogy bekerüljek, Isten kegyelme volt, hogy sikerült. Nagyon bensősé-
ges közösségű, jókedvű csapatot alkottunk, sok saját dal született, akkor még mások vettek át tőlünk, bár mi is má-
soktól, de főleg magyar dalokat.  
Magunknak fedeztük fel a szellemi imádat titkait, amiről könyveket csak később olvastunk. Feledhetetlen élmény az 
első nyelveken éneklés a gyülekezetben. A létező legspontánabb megnyilvánulás volt, addig azt sem tudtuk, hogy 
létezik ilyen. A Szent Szellem leszállt, az egész gyülekezet közös éneklésben tört ki, és bár képzett zenész alig volt 
közöttünk, az egész leírhatatlanul szép volt.  
 

A világ is dalol – például sírva vigad 
A zene, a dal az egyetemes emberi létezés egyik közös eleme. Minden nép és törzs zenél, énekel, dalai vannak. Dal-
ban elmondani valamit sokkal több, mint ugyanaz prózában. Az ember érzelmeket önt a dalba, közli, kiénekli magá-
ból, néha közösségi élmény keretében. A magyar nép világhírű-példa erre: sírva is lehet vigadni! Mi az hogy, sőt úgy 
lehet igazán! 
Az imádat szellemi jellegéről volt egy megdöbbentő élményem. Néhány évvel a megtérésem után nagyon súlyos 
lelkiállapotba kerültem. Apám öngyilkos lett, Eszter pedig másodszor is nemet mondott, amikor megkértem. Sem-
mit se értettem, hasonló helyzetben voltam, mint Jób. Mit tettem, mit teszek rosszul? Az érzelmi feszültségek miatt 
kiléptem a dicsőítő csapatból (amelyben Eszter is benn volt), nem gondoltam, hogy ilyen állapotban helyes volna 
dicsőíteni Istent. Ő azonban arra bátorított, hogy mégis folytassam. Meglepetésemre őszintén tudtam imádni Istent 
a gyülekezet előtt, sőt minden gyötrelem mellett szabadság és boldogság töltött be. A kettő hogy lehetett együtt, 
egyszerre bennem?! Azért lehetett, mert a két érzés nem ugyanonnan származott. Az élet terhei és fájdalmai a lel-
kemből, Isten imádása viszont a szellememből. Nem tüntette el a fájdalmat, de vigaszt adott és átsegített rajta. 
(Aztán később harmadszorra Eszter mégis IGENT mondott, és életem legnagyobb áldásává vált Jézus után – túlára-
dóan kárpótolt!) 
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Itt a Dics-Sulin remek dalok hangzanak el remek előadásban. De sok olyan dalt hallottam korábban, ami vagy rossz 
fordítás, vagy erőtlenül megírt magyar dal volt. Elhatároztam, hogy én is megpróbálkozom a dalfordítással. Aztán 
támadt az ötletem, hogy a sokféle zenei-éneklési-tanítási kurzus mellett miért ne lehetnék dalszövegíró? Elvégre 
egy keresztény dal a szövege miatt az – egy C dúr akkordnak nincs világnézete. Lakatos Péter végül belement, miu-
tán be tudta fogadni a látásába. Idejöttem hát először a Dics-Sulira, eleinte elbújtam valahol hátul a karzaton – hogy 
nézne ki sok ugrándozó fiatal között egy lumbágós vénember? Ezt a nézetemet hamar felülvizsgáltam, mert Debre-
cenben szabadságot találtam. Ha fáradt voltam, nyugodtam leülhettem, ha kedvem támadt, táncoltam. És a többi 
tanár (köztük hírneves zenészek) is mind befogadott. 
 
Trónt emelünk – de előbb leszállunk róla 
Jel 19:4-6 „Ekkor leborult a huszonnégy vén és a négy élőlény, imádták Istent, aki a trónon ül, és így szóltak: Ámen! 
Halleluja!” És megszólalt egy hang a trón felől: Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félitek őt, kicsi-
nyek és nagyok. És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés 
hangja volna: Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!” 
 

A Mennyben nem kell trónt emelni. Mindig is Isten ült a trónon, mindig is Ő fog. Azonban történt egy szörnyű láza-
dás: Sátán nem imádta többé Istent. Nekiállt, hogy egy saját trónt építsen.  
Ézs 14:12-14 „Jaj, leestél az égről, fényes hajnalcsillag (latin fordításban: Lucifer)! Lehulltál a földre, népek legyőző-
je! Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek he-
gyére a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez!” 
Fölborult a Mindenség rendje, egy teremtmény megtagadta az imádást Istentől. Szerinte Isten nem méltó rá, mert 
csak hatalma van, de nem jó; tehát saját magát kezdte imádni. Isten ezután teremtett egy lényt, az embert, aki dön-
tőbíró ebben a küzdelemben. A hamis dicsőség ura minket is lázadásba vitt, és onnantól uralni kezdett minket. És ez 
szörnyű következményekkel járt. Elhittük a hazugságot, hogy az az igazi szabadság, ha nem imádjuk Istent, hanem 
maximum partner lehet – „olyanok lesztek, mint az Isten”. 
A Megváltás műve azt jelenti, hogy Isten megmutatta magát olyannak, ahogyan előtte soha sem lehetett meglátni 
Őt. Jóságát, szeretetét elképesztő módon bizonyította: vállalta egy teremtmény sorsát. Jézus, a Fiú bemutatta, mi-
lyen az, ha valaki lemond a saját dicsőségéről, és csak az Atya szeretetéből él, 100 %-os odaadással. Leleplezte a 
Sátán hazugságát: nem a függetlenség illúziója tesz boldoggá, az csak köteléket jelent. Az Atyától függő élet tesz 
szabaddá. Végül a halált is vállalta értünk, hogy kiszabaduljunk a lázadás fogságából, és visszatérhessünk az Atyá-
hoz. 
Mi itt a földön tudunk trónt emelni Istennek, a saját életünk trónját – de ahhoz előbb nekünk le kell szállni róla, és 
eltüntetni minden mást, ami nem oda való. Azon a trónón csak egy valaki fér el. 
Pascal megállapítása szerint mindannyiunkban van egy „Isten formájú űr”. Nem csak üresség, hanem légüres tér, 
vákuum. Valamit mindig beszippant, valamivel ki akarjuk azt a fájdalmas űrt tölteni. Chesterton pedig így fogalma-
zott: „Ha valaki nem hisz Istenben, az nem azt jelenti, hogy semmit sem hisz. Azt jelenti, hogy bármit elhisz.” 
 
Istent imádni teljes élet – bálványt imádni is 
Róm 1:21-26a,28-29a „…bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották mint Istent, hanem hiábavalósá-
gokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. Akik bölcseknek mondják magukat, bolonddá 
lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók 
képmásával. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás tes-
tét. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, 
aki áldott mindörökké. Ámen. Ezért kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos szenvedélyeiknek…  És mivel nem méltatták 
Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket megbízhatatlan gondolkodásuknak, hogy azt 
tegyék, ami nem illik. Tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal…” 
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Az imádat hiánya mindent tönkretesz, megvannak a szörnyű következményei. 
„Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották”, tehát: 
• hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban: hiába töprengtek, általában értelmetlen következtetésekre 

jutottak 
• sötétség borult oktalan szívükre: nem tudták, vagy akarták az igazságot érteni, a szívükbe nem jutott be a 

világosság. 
• bölcseknek mondják magukat, (miközben észre sem vették, hogy) bolonddá lettek: nem lett jobb az életük, 

sőt egyre reménytelenebbül megoldatlan. 
• a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték képmásával: VALAKIT-VALAMIT MUSZÁJ IMÁDNI! Ha nem Is-

tent, akkor csak szánalmas, holt bálvány-pótlék jut. 
• Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak: mert nem hallgattak rá, ezért Isten 

megengedte, hogy problémáik megoldását sötét tévutakban keressék. 
• Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett: a ha-

zugságot vélték igazságnak, és teremtményekért hoztak áldozatot, holt dolgokban keresték az élet forrását. 
• nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket megbízhatatlan gon-

dolkodásuknak, hogy azt tegyék, ami nem illik. – Istent kizárták a gondolkodásukból, tehát a bűn rabjai 
lettek. 

Az alapvető probléma nem a bűn, az csak a szörnyű következmény. Minden rossz forrása az, hogy nem akarjuk, 
nem tudjuk Istent imádni. Ebből meg kell térni, teljes szívvel! 
 
Amikor elkezdjük valóban Istent imádni, a folyamat kezd visszafordulni a valós megoldás felé. Megismerjük, dicső-
séget adunk neki és hálásak vagyunk. A következmények: 
• Elkezdünk jó irányba gondolkozni, jó következtetésre jutni 
• A szívünkben világosság támad, vágyni kezdünk arra, hogy megértsük az igazságot 
• Rájövünk, hogy magunkban bolondok vagyunk, és Istent tekintjük a bölcsesség forrásának 
• Isten valódi dicsősége nyílik meg, rájövünk, hogy Ő az Élő Víz szívünk szomjúságára. Az imádat szó valódi 

értelmet nyer 
• Isten a tisztaság, a szentség felé irányít, és igyekszik elfordítani a tisztátalanságtól, hogy vonzzon a szentség 
• Rájövünk, hogy eddig hazug meggyőződések irányítottak, harcolni kezdünk ellenük. „Ha ti megtartjátok az 

én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít tite-
ket.” (Ján 8:31b-32) 

• Istent helyezzük a gondolkodásunk középpontjába, és Ő tesz győztessé a Bűn felett, és alkalmassá arra, 
hogy szeretetben szolgáljunk egymásnak. 

 
Istent valóságban imádni több, mint a gyülekezeti éneklés: mindent át kell hasson!  
Szabadok lettünk az imádásra, de korábban túlzottan hozzászoktunk a hamis imádat állapotához. Megtérése előtt 
mindenki imádott valamit-valakit, volt egy saját vezérfonala az élethez. Ebből csak alapvető, mély belső változási 
folyamat tud kiemelni. 
Róm 12:1-2 (EFO) „Isten irgalmára hivatkozva kérlek benneteket testvéreim, hogy adjátok oda magatokat Isten-
nek! Ez olyan, mintha élő áldozatot vinnétek Istennek, amely kedves a számára, és egyedül csak az övé. Ez az, ami-
vel méltóan, igazán és szellemi módon tisztelitek Istent. Ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához! 
Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és így gyökeresen változzatok meg! Akkor lesztek képe-
sek megérteni és elfogadni amit Isten akar: ami jó, ami neki tetszik, és ami tökéletes. Ezekre igyekezzetek!” 
 
Például így működik az imádat (vagy annak hiánya) az emberi kapcsolatokban: 
Jak 1:26-27 „Ha valaki istenfélő embernek tartja magát, de nem fegyelmezi meg a nyelvét, akkor becsapja magát. 
Az ilyen vallásosság semmit sem ér! Ellenben az Atya-Isten azt tekinti tiszta és tökéletes istentiszteletnek, amikor 
gondoskodunk az árvákról és özvegyekről, és tisztán tartjuk magunkat a világ gonosz hatásától.” (EFO) 
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Jak 3:8-10 „...a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve 
halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket: 
ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie.„ 
Ha imádod Istent, akkor ez benne van abban, ahogy viselkedsz másokkal –szüleiddel, feleségeddel, gyermekeid-
del, munkatársaiddal, stb. Különben nem valóságos.  
A megújult imádat meghatározza a gyülekezeti dicsőítést is! Tudod-e tisztelni a saját gyülekezetedet, a saját pász-
torod, a saját dicsőítőidet? Vagy csak rosszkedvűen morgolódsz, miért nem olyan „menő” mint máshol, akár a Dics-
suliban. Ne legyenek elvárásaid, kezdd el TE megvalósítani, add oda a szíved! A gyülekezet (minden gyülekezet) tag-
jai a Krisztus Teste, Őt tiszteled a társaidon keresztül. Vagy nem.  
 
Gyönyörködsz az Úrban – és Ő tebenned 
Zsolt 37:4-8 „Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő mun-
kálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra! Ne indulj fel, ha az alatto-
mos embernek szerencsés az útja! Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra 
visz!” 
A zsoltáros rájött a konfliktuskezelés, feszültségoldás legjobb módjára: GYÖNYÖRKÖDJ AZ ÚRBAN! Légy csendben, 
várj rá. Ha nem ezt teszed, működésbe lép a többi reakció – harag, heveskedés, indulatoskodás. Miért választanád 
ezeket? Csak rosszra visznek! Helyettük inkább GYÖNYÖRKÖDJ AZ ÚRBAN! Térj vissza a bizalomhoz, az elengedés-
hez. Az igazi imádat hisz és bízik – Isten jobban képvisel engem, mint én magam. A keserű gyökeret jobb megelőzni, 
mint utólag kihúzgálni. Egyre jobban rászoktatom magam arra, hogy nehéz konfliktusokban ne  reagáljak addig, 
amíg nem jutok el oda, hogy abban a helyzetben is gyönyörködjem Istenben. Ilyenkor jó döntések születnek, nem 
elsietett rosszak. 
Kornya Mihály a múlt századelő baptista apostola volt, egyszerű származású, de bizonyíthatóan kb. 10 000 embert 
merített be. Vele esett meg, hogy egy gyülekezet meghívta, segítsen egy súlyos konfliktust rendezni. Valamiért ké-
sett, és mire odaért, a testvérek már vadul ütlegelték egymást. Kornya Mihály megállt az ajtóban, a jelenlevők las-
sacskán észrevették, zavartan néztek rá. Ekkor a maga jellegzetes stílusában megszólalt: „Úgy látom, a testvérek 
elfelejtettek megimádkozni az alkalom elején…” 
 
GYÖNYÖRKÖDNI AZ ÚRBAN! Nem mindig egyszerű, de méltó döntés, mert Isten tényleg gyönyörű! Csak őszintén 
felidézzük és csodáljuk jóságát, szeretetét, bölcsességét, és hatalmát, amelyet nem ellenünk, hanem értünk hasz-
nál. Végül pedig a mi gyönyörködésünk csak válasz arra tényre, hogy Ő már eleve gyönyörködik bennünk. 
Luk 3:22 „...leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: Te vagy az én 
szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” 
Ez 20:41 „Gyönyörködöm bennetek, mint a kedves illatú áldozatban, amikor kivezetlek a népek közül, és össze-
gyűjtelek azokból az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, és a népek szeme láttára mutatom meg rajtatok, 
hogy szent vagyok.” 
Nem azért gyönyörködik bennünk, mert méltóvá váltunk rá, hanem mert a szeretett gyermekei vagyunk. Ha vissza-
emlékszem, mikor tudtam leginkább gyönyörködni a gyermekeinkben, az este, lefekvés előtt volt, amikor már alud-
tak. Vagyis épp nem csináltak semmit.  
2Kor 17-18 (EFO) „Az Úr a Szellem. Ahol pedig az Úr Szelleme, ott szabadság van. A mi arcunk azonban nincsen 
eltakarva. Ezért állandóan az Úr dicsőségét tükrözzük vissza. Eközben pedig fokozatosan átváltozunk, és egyre job-
ban hasonlítunk őhozzá. Igen, a dicsőségnek egyre magasabb szintjére jutunk, mert ezt az Úr viszi véghez, aki ma-
ga a Szellem.” 
Ha megmaradunk az imádásban, ez egyre mélyebben átformál. Gyönyörködve az Úrban 
magunk is változunk, az Ő képe rajzolódik ki bennünk. Mi a mi dicsőítésünket adjuk neki, 
Ő pedig kiárasztja ránk az Ő dicsőségét. Így kell Istent szellemben és valóságban imádni. 
 
Elhangzott a 2018-as Dicsőítő Iskola szerda esti istentiszteletén. 

Kerekes Ernő 
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Vendég voltam Isten országában 

Gondolom, a cím láttán sokan elgondolkodtak, hogyan lehet valaki vendég Isten országában, hiszen az nem is léte-
zik. Így kifejezetten nem, de mégis él a képzeletben, csak az érzés kell hozzá és azok az emberek, akik hisznek benne 
és megteremtik azt a helyzetet, hogy úgy érezd, ott vagy. 

Nagyon kedves kollégám, Dr. Nagy Dániel invitált engem egy ünnepélyes alkalomra a gyülekezetükbe, a bemerítke-
zésre. Mivel jómagam katolikus vagyok és nem gyakorlom a hitemet, csak kutatom és elég mélyen beleásom ma-
gam a vallástudományba, szeretettel elfogadtam a meghívást. Nem támasztottam hiú ábrándokat, hiszen voltam 
már katolikus, református, zsidó stb. istentiszteleten, amelyeken kívülállóként vettem részt.  

Mi, Dániellel nagyon sok eszmecserén vagyunk túl (persze sosem jutunk dűlőre), nagyon szeretem ezeket a beszél-
getéseket és mindig tanulok, előbbre jutok. Könyveket cserélünk és ő volt az egyetlen, akinek elmeséltem, hogy 
súlyos betegségem kapcsán, amikor „meghaltam”, hogyan fohászkodtam Istenhez és mennyire meglepődtem ma-
gamon, hogy pont én ilyenre voltam képes. 

Nagyon vártam már ezt a napot, mert nagyon sok jót hallottam erről a kis gyülekezetről. Reggel, amikor készülőd-
tem végig azon gondolkodtam, hogy jó, majd leülök hátul és végig nézem az egészet csöndben.  

Hát, nem ez történt! 

A kapun belépve elfogott egy furcsa érzés, akkor még nem tudtam, mi ez, de később úgy tudtam megfogalmazni: 
melegség. Kedvesen fogadtak, „Isten hozott, gyere beljebb!”. Dániel kedves felesége, Mónika szeretettel fogadott 
és előre ültetett az első sorba. Megijedtem: „Én az első sorban, mit keresek én ott, hiszen nem tartozom ide?”. Ez az 
érzésem nagyon hamar megváltozott. Mindenki melegséggel, szeretettel fordult felém és egy kis idő múlva úgy 
éreztem, mintha mindig is ismertem volna őket. Az egész helyiségen éreztem a nyugalmat, melegséget, szeretetet 
és azt, hogy ide tartozom. Nem vagyok idegen. 

A szertartás alatt végig két embert, egy jegyespárt figyeltem, egyszerűen nem tudtam levenni a szememet róluk. 
Hogy miért? Mert ragyogtak és én még sohasem láttam ilyen mérhetetlen boldogságot és szerelmet, mint amilyet 
ezen a két fiatalon láttam. Szerelmet egymás iránt és szerelmet Isten iránt. Bevilágították az egész termet. Aztán 
láttam a boldogságot és meghatottságot a szülők részéről. Ezek azok az érzések, amik le vannak írva a Nagy Könyv-
ben. Tiszta, mély és őszinte érzések. Olyanok, amiket elképzelünk Isten országában.  

A dicsőítés, az énekek, a beszédek mind-mind csodálatosak voltak. Én, aki nem hittem sem Istenben, sem az Ő or-
szágában, úgy éreztem, ott vagyok. Kedves Vilmos beszéde ragadott meg, mert ő írta le pontosan azt, amit egy 
olyan ember, aki nem hívő mindig feltesz magának és másnak is: „Miért higgyek Isten országában, ha nem láttam 
még sosem?”. Én már tudom a választ, mert azt nem látni kell, hanem érezni és ha már érezted, hiszel is benne. 

Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy közöttetek lehettem és megkaptam azt a csodálatos érzést, amit soha 
máshol nem kaphattam volna meg és amit soha nem fogok elfelejteni. 

„Dér voltam csak téli éjszakán 
Tőled ez a csepp ma óceán, 

Voltam én a föld, ma szárnyalok 
Jobb az, aki általad vagyok 

Ez bármit megér.” 

(Csézy) 

Szeretettel és Tisztelettel: Királyné Áprily Hajnalka 
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Ifi tábor 2018 

A gyülekezet ifjúsági tábora ebben az évben Boldogkőváralján került megrendezésre, ahol 5 áldott napot tölt-

hettünk egymás társaságában. Többnyire borús időnk volt, de ez nem tartott vissza minket a környék felfedezésé-

től. Első nap a csúszópályát volt lehetőségünk kipróbálni a Zempléni Kalandparkban, ami óriási adrenalin löket volt, 

és jó indítása a hétnek. 

 

 

Délután Boldogkővárát nézhettük meg, ahol különleges, 

ötletes körbevezetésben volt részünk. Esténként közö-

sen dicsőítettünk, és Kerekes Máté készült nekünk lelki 

üzenetekkel, amik feltöltöttek bennünket és a Szent 

Szellem jelenlétében tölthettük el az estéinket. 

 

 

 

 

Másnap délelőtt elkirándultunk a tengerszemhez, dél-

után pedig még a nap is kisütött, így a Tiszában is volt 

lehetőségünk fürdeni. Megnéztük még többek között a 

Vizsolyi Bibliát és a Sárospataki Várat is körbejártuk. 

Egy programokkal és jó kedvvel teli hetünk volt. Sok 

újat láttunk és tanultunk. Reméljük jövőre is egy ilyen 

jó kirándulásban lehet részünk. 

 

 

 

 

 

 

Rigó Yvette 
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Szabker vezetői konferencia 

2018.06.23 

Június 23-án megrendezésre került a Szabadkeresztény gyülekezetek vezetői konferenciája, idén az 

Angol u. 44-ben. 

Az esemény szellemi táplálékát a legfőbb testi eledel (pontos nevén ebéd) közösséget formáló elfo-

gyasztása szelte két részre. Jó volt tapasztalni azt, hogy épülni, tanulni és töltődni vágyó, gyülekezeteink 

élén harcoló testvérek miként voltak közösségben ezen a napon. Különleges színt adott az alkalomnak, 

hogy a különböző szabker generációk vezetői együtt, egységben töltötték el ezt a napot.  

A nap szellemi fókusza mindannyiunk életútját elkerülhetetlenül meghatározó, kardinális témára 

helyeződött: a növekedésre. 

“-Mitől lehet ebben hiány? Mi állíthatja meg? Mik a növekedésünk mozgató rugói?” 

Ezeket és ehhez hasonló kérdéseket feszegetve kezdte meg a konferenciát Lakatos Péter püspök. 

Péter szavain keresztül újra feleleveníthettük a növekedés és vezetés alapvető elemeit: Isten igéje, a hit, a 

nyugalom, Krisztus megfelelő helye az életünkben, a szolgálatok továbbadása, krízisek, a kritika, ajándé-

kok, testi-lelki-szellemi egészség...stb. Mindezt természetesen a tőle megszokott lendülettel és jókedéllyel 

fűszerezve adta át számunkra. A Biblia igazságait személyes történetekkel hozta közelebb hozzánk, őszinte 

küzdelmekről és személyes átélésekről. 
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A nap második felében magyar-ausztrál menü következett. Ha nem is kenguru steak került az asztal-

ra paprikával, de szívünk annál ízletesebb falatokat ízlelhetett meg az érettségről, felnőttségről, hasonlít-

gatásról, értékekről és az állandó tanulásról - mindezt Bognár Jenő konyhájából. A vezetés témakörében 

elkerülhetetlen téma, az elhívás is nagy hangsúlyt kapott. Vajon tényleg e köré építem az életem területe-

it? 

A nap számomra talán legjelentősebb gondolata is az elhívás témáját érintette. Azt hiszem mélyeb-

ben megértettem mit is jelent az, hogy Isten engem egyedinek alkotott meg a saját képességeimmel, sze-

mélyiségemmel, kinézetemmel. Mindezeket megálmodva számomra egy egyedi utat rendelt úgy, hogy 

mindeközben a szellemem egyre jobban az ő képére formálódjon. Valamilyen területen mindannyian ve-

zetők vagyunk, így fontos feltennünk magunknak ilyen, és ehhez hasonló kérdéseket.  

Köszönjük ezt a napot mindenkinek, aki lehetővé tette és szolgált felénk! Imádkozzunk együtt a ve-

zetőkért, és gyülekezeteinkért! 

 

Czibulya Ádám 
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Isten csodája 

 

Amikor kilátástalan a helyzet, a problémák megoldása tekintetében, mindig elolvasom a 2015. február 15.

- én kapott igét az Ézsaiás 54. 8-10 

„8 Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, 

de örök hűséggel irgalmazok neked - mondja megváltó Urad. 

9 Mert úgy teszek, mint Noé idejében: Ahogyan megesküdtem, 

hogy nem árasztja el Noé özönvize a földet, úgy esküszöm meg most, 

hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. 

10 Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, 

de hozzád való hűségem nem szűnik meg, 

és békességem szövetsége nem inog meg - mondja könyörülő Urad” 

 

Mert Isten akkor megígérte, hogy bár volt idő, amikor elfordította rólam az arcát,- megjegyzem én is sok-

szor háttal álltam neki – többé nem lesz így. Velem lesz és elkezdi építeni az életemet, és ez így van most 

is. 

A történet, amit most megosztok Isten csodájáról június elején kezdődött. Anyukánk, aki ugyan 84 éves, jó 

egészségnek örvendett. Hírtelen elkezdett legyengülni, vizesedett a lába és két hét leforgása alatt olyan 

nagyra nőtt a hasa mintha egy 8 hónapos baba lenne benne. Elbúcsúzott, vége, aki tudott hazament hozzá 

meglátogatni. Én is fel voltam készülve a legrosszabbra, lehet arra felkészülni? 

Addigra ott volt a háziorvos, amikorra a vonattal megérkeztem. Egész úton, hazafelé imádkoztam. Tudjam 

elfogadni, ami ránk vár, és legyen erő mindenhez, nem úgy történt, amire számítottam. Mentő- sürgőssé-

gi betegellátás a kórházban. Már ott éreztem Isten gondoskodását. A nővérek, orvosok kedvesek voltak, 

segítőkészek! Mi pedig türelmesek. Elrepült a 7 óra, amíg a szükséges vizsgálatok elkészültek és a nő-

gyógyászati osztály felvette ellátásra. Gyorsan kiderült, hogy urológiai probléma van, az egyik vese nőtt 

meg ekkorára, utóbb derült ki, 3 liter, gyulladásos váladék ürült ki, 4 katéteren keresztül, de folyton újra-

termelődött. Antibiotikum 10 napon keresztül, vérpótlás. 

Sikerült irányított véradással a megfelelő mennyiségű vért biztosítani az osztály számára. Amiért hálás va-

gyok. Én is leküzdöttem a félelmeimet – mindig elájultam vérvételkor. Most kaptam annyi erőt, hogy én is 

adtam vért. Ezután, rendszeres véradó leszek! 

Ima, ima, ima! 

Dönteni kell, vagy műtét- a műtéti kockázat óriási -legyengült, 84 éves szervezet, 1% az esély 

Vagy vérmérgezés a szeptikus állapot miatt- az a vég. 
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Két óránk volt arra, hogy aláírjuk, a dokumentumokat, mert addigra anyukánk már nem volt teljes ítélőké-

pessége birtokában. 

Két óra, dönteni, élet és halál felől. Ki vagyok én? Hogyan tehetem ezt meg? Életem leghosszabb két órá-

ja, legnehezebb döntése. 

Imádkoztam- Isten annyira nagy békességet adott és akkor megint itt az ige, - Ne félj mert én veled va-

gyok! 

Aláírtam: beleegyezünk a műtétbe. Isten csodát tett, mert az 5 órás komplikációmentes, nehéz, veseeltá-

volító műtét után, Anyukánk nem került intenzív ellátás alá.  

A megfigyelőből 24 óra múlva már az osztályon ápolták, mindenki csodájára járt. Még a fiatal orvos is ki-

mondta, ez csoda! Ez az orvos mindent megtett, és még azon túl is. Nem éreztük, hogy idős beteg nem 

törődnek vele, épp ellenkezőleg. Köszönet minden orvosnak, minden ápolónak az áldozatos munkáért, a 

lelki támogatásért. 

Akkor már tudtam Isten ott volt a műtőben, és azóta is velünk van. 62 nap 62 éjszaka kórházban! 

Végre otthon, napról napra jobban van. Ez is megpróbáltatásokkal teli időszak, de hiszünk Isten könyörü-

letességében. 

Ha elolvassátok, bízom benne, hogy ad erőt, hitet, annak is, aki hisz Őbenne és annak is aki nem Őbenne 

hisz. Aki hisz Istenben minden a javát szolgálja. 

 

 

 

 

 

 

 

Sári Gabriella 
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Balczó András születésnapi gondolatai 

BY JOCHA KÁROLY 15/08/2018 
 

Nyolcvan év, az már mindenképpen komoly mérföldkő annak az életében, aki ezt megéri. A Nemzet Sportolójá-
nak, Balczó Andrásnak ez is megadatott: augusztus 16-án, csütörtökön lesz a 80. születésnapja. A háromszoros 
olimpiai- és tízszeres világbajnok öttusázót – aki feleségével, Császár Mónikával tizenkét gyermeket nevelt fel – a 
jochapress.hu arra kérte: ossza meg ünnepi gondolatait az olvasókkal. 

 

– Elsősorban csodálkozás van bennem, hogy kerültem én ebbe a helyzetbe, ahol vagyok? Erőfeszítéseim voltak 
ugyan, hogy előbbre jussak életemben, de úgy látom, hogy egy vágányra kerültem, az pedig, hogy hová megyek, 
nem tőlem függ, hanem a sínektől. És ez az elköteleződöttség megnyugtat, hogy nem kell azért izgulnom, nehogy 
eltévedjek. A sínek nem szoktak eltévedni. Csak akkor, amikor rossz váltóállítás van. Jönnek ilyen pillanatok az em-
berek életében, amikor kettéágaznak az utak. Ilyenkor minden attól függ, hogy a jó, vagy a rossz irányba indulunk 
el. 
– Hogy mi a jó, azt minden ember a lényegében, a lelkében érzi, Nekem nagyon sok, olyan emlékem van, hogy vál-
tóállítás történt, amely óriási örömöt hordott magában. Mert tudtam, hogy két lehetőség adott: az egyik örömmel 
tölt el, a másikban félelem és tanácstalanság, bizonytalanság van. És azt tudom, hogy a félelem állapota az, amely-
től az embernek rettegnie kell. A félelem állapotában az ember alkalmatlan arra, hogy azt tegye, amit egyébként 
tud. A félelem meglopja az emberből a jó döntésre való alkalmasságot. Én Isten kegyeltjének tartom magamat. 
Amikor úgy gondoltam, hogy nem létezik Isten, akkor is támogatott. Ma már látom, hogy terve volt velem és most 
annyi szeretet és megbecsülés vesz körül engem hazámban polgárai, emberei részéről, hogy egészen el vagyok bi-
zonytalanodva: miért is jár nekem ennyi szeretet? 
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Lányi János Balczó András 80 éves 
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– Visszanézve az életemre úgy látom, hogy velem az Isten a tervét valósította meg, amelynek én nem vol-
tam tudatában. Amely érthetetlen módon serkentő erő volt számomra. Megfelelni azoknak az indíttatá-
soknak, amelyek adódtak. A döntéseimnél nem volt kétség és izgalom bennem, hogy jól vagy rosszul dön-
tök, mert a váltónál csak egy lehetőség volt előttem. Visszanézve ez a váltóállítás, amellyel én a szekerem 
rúdját irányíthattam, ezek az állítások nem kínkeserves döntések voltak, hanem egy idő után a boldog 
megérkezés érzetét tapasztaltam. Megérkeztem oda, ahová mindig vágytam. De csak akkor tudtam meg, 
hogy ez hol van, amikor belekerültem. 
– Egy-két konkrét esetet esetleg felemlítene a kritikus váltóállítások közül? 
– Nagyon sok, olyan eset volt, amit sajnálok, hogy úgy történt, ahogy. De visszamenni nem lehet. Amikor 
valami rossz választás történt és rájön az ember, akkor azt be kell vallani, hogy hibáztam, ami persze na-
gyon nehéz dolog. Nagyon nehéz őszintének lenni, mert ez esetben sok mindenről le kell mondani. Példá-
ul az embereknek a rólunk alkotott jó véleményét felül kell bírálni. A zsoltárokban van egy mondat: 
„akiben nincsen belátás, ha gazdag is, sorsa olyan, mint az állaté, amelyre pusztulás vár.” Belátni azt, hogy 
alkalmatlan vagyok, belátni azt, hogy hibásan cselekedtem, hogy nem így kellett volna tennem, belátni 
azt, hogy gyengébb vagyok, hogy csalódtam magamban. Ezt nem szeretik az emberek kimondani. Azt sze-
retik, hogy a boldog megérkezés érzületében éljék az életüket. Valamit belátni – ez mindig lemondásokkal 
jár. Le kell mondani az emberek jó véleményéről, be kell dobni a törülközőt, amit az ember nem szívesen 
tesz meg. Az ember, aki gőgös és büszke marad, azzal az Isten semmit nem tud kezdeni. Aki megalázza 
magát, felmagasztaltatik. Aki viszont azért harcol, nehogy megaláztatásba kerüljön, az nem nyer felemel-
tetést. 
– A megaláztatást fejbólintással el kell fogadni, ez jár nekem. Aki ezt megteszi, lehet, hogy kell hozzá fél 
évszázad, de előbb-utóbb visszaigazolást nyer. Sikeres véleményt tud mondani azoknak, akik hasonló gon-
dokkal küszködnek. 
– Állítom, előnyök származnak abból, hogy az ember nem tudja elkerülni a megaláztatást, amelyben jó 
értelemben fürödni lehet. Nekem például 1978 januárjától majd hat éven keresztül olyan út jutott, amely 
egy igazi helyhez kötöttséget okozott. Biztos tudást adott, hogy nekem most itt, a trágya között van a he-
lyem, mert valahogy a hosszú távra való gondolkodás ezt így tudatosította velem. Csak az Istent tudom 
áldani, hogy majd hat év elteltével szólt, hogy „vége, szolgaságod évei kiteltek.” A Bibliában Jákobnak hét 
évet kellett rátennie, nekem pedig majdnem hatot. 
– Visszanézve az életemre, elcsodálkozok, hogy ez miért így alakult? Tudom, hogy a dolgok mögött mindig 
az örök Isten ott tartózkodik, aki figyel, lát, támogat, javasol és a lelki-szellemi hallókészülékemet próbálja 
javítani-ráhangolni. 
– Átlépve a nyolcvanegyedik évbe, mi minden lehet egyre fontosabb Balczó András számára? 
– Hogy mi lesz a tennivaló holnap, vagy holnapután? Azt nem tudom. De az a tudat, hogy Jézus velem van, 
mindig megkönnyíti a döntéseimet. 

(jochapress / Jocha Károly) 
 

Forrás: http://jochapress.hu/balczo-andras-szuletesnapi-gondolatai/ 
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Pozsgai József Hálaadások - imakérések szeptemberben 

16.oldal Tekintetünk 

2 
Hálát adunk Isten Igéjéért Isten Szelleme bontsa ki számunkra a Filippibeliekhez 

írt levelet 

3 
Köszönjük, hogy nincs olyan fájdalom, gond, amit 
ne tudnál kezelni, gyógyítani 

Kérünk, hozz vigasztalást, megoldást Halász Ica és 
Anikó életét megterhelő súlyos terhek ellenére 

4 
Hálát adunk az új tanév megkezdődéséért Kérjük segíts azoknak, akik először lépik át az iskola 

küszöbét 

5 
Köszönjük, a lelkiismeretes gondozókat, tanító-
kat, pedagógusokat 

Segítsd őket, hogy türelmesen, szeretettel át tudják 
adni az ismereteket gyermekeinknek 

6 
Köszönjük, hogy vannak vasárnapi-iskolai tanító-
ink, és segítőink 

Áldd meg szorgos, türelmes szolgálatukat gyülekeze-
tünkben 

7 
Hálásak vagyunk a babaszobában szolgálókért Kérünk, küldj arra elhivatott fiatalokat segítségként 

8 
Örülünk, hogy sokan kezdik, illetve folytatják a 
felsőfokú tanulmányaikat 

Kísérje áldásod őket, hogy kitartóan és jó eredmény-
nyel végezhessék az új anyagok befogadását 

9 
Bálint Hp : Hálásan köszönjük Istenünknek, hogy 
Cs. Adrienn unokánk kezd felépülni súlyos beteg-
ségéből, munkába tudott állni 

Kérjük az Úr Jézus gyógyító kegyelmét Adrien testére, 
lelkére, szellemére. Áldást kérünk kislánya életére is 

10 
Örülünk, hogy új hét kezdődik, folytatódhat a 
munka, és az iskola 

Kérünk segítsd a kicsik beszoktatását, az elsősök beil-
leszkedését, a szülőktől való elválását 

11 
Köszönjük a keddi közbenjáró csoport hűséges 
imatámogatásait 

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

12 
Urunk Te vagy a betegek gyógyítója Kérünk, hozd el a gyógyulást Ajtai Gyöngyi fia és só-

gora életében 

13 
Köszönjük, hogy szereted a Rosza családot min-
den hozzátartozóival együtt 

Hisszük, hogy Nálad van a segítség Székely Tibor éle-
tére nehezedő súlyos betegségre is 

14 
Hálásak vagyunk azokért a családokért, akik je-
lenleg építkeznek 

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

15 
Köszönjük a közösségünk technikai fejlesztéseit, 
a Világhálóra kerülő istentiszteleteket, és az új 
klíma berendezést 

Legyen áldás, mindazokon, akik ezeket az eszközöket 
kezelik, működtetik az alkalmaink alatt 

16 
Hálásak vagyunk az istentisztelet előtti imaalka-
lom rendszeres résztvevőiért 

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

17 
Pozsgai Házaspár: Örülünk, hogy Benedek uno-
kánk megkezdte az általános iskolát 

Segítsd őt a többi elsőssel együtt, hogy megszeresse 
ezt az új változást 

18 
Köszönjük, hogy ma újra folytatódik a Baba ma-
ma klub a gyülekezetben 

Tedd áldássá ezt a délelőttöt minden jelenlevő pici, 
kismama és nagymama számára 

2018 szeptember 



 

 

 
 

 

Pozsgai József 

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 
 
 
 
 

17.oldal Tekintetünk 

Hálaadások - imakérések szeptemberben 

19 
Köszönetet mondunk, hogy ismét lesz bemerítke-

zés gyülekezetünkben 

Add Lelked vezetését jövendőbeli testvéreinknek, 

hogy fogadalmuk gyökeres megújulást teremjen 

20 
Hálásak vagyunk a Dünamisz Alapítvány pályázata-

in elnyert forrásokért 

Segíts az igy kapott anyagiak bölcs elosztásában, 

felhasználásában 

21 
Köszönjük, hogy sok kisgyermekes család tekinti 

lelki otthonának közösségünket 

Szülessenek meg a várt kisbabák 

22 
Hálát adunk, hogy az Enyingi házaspár pályaválasz-

tási tanácsadást tart zuglói általános iskolásoknak 

Legyen Isten áldása a gyerekek és szüleik részére 

tartott rendezvényen az Angol u. 44.-ben 

23 
Köszönjük, hogy ma újra házadba jöhetünk Szólj hozzánk a dicsőítésen, élő Igéden és a bizony-

ságtevéseken keresztül 

24 
Id. Nagy József: Hálát adok a Teremtőnek azért az 

erőért, amit kapok feleségem gondozásáért és ellá-

tásáért. 

Tartsd rajtunk továbbra is tekintetedet, áldó keze-

det 

25 
Dicsérünk Téged, hogy szabadon adhatunk anyagi 

javainkból, és fizetni tudjuk működési költségein-

ket 

Adj érzékeny szívet, hogy támogatni tudjuk az arra 

rászoruló embertársainkat 

26 
Köszönetet mondunk, hogy lehetőség nyílik a lelki-

gondozó képzés beindítására 

Áldásodat kérjük a tanítókra és a hallgatókra egy-

aránt 

27 
Zúgó Szél Alapítvány: Köszönjük, hogy árusítha-

tunk a Vakmerő Szeretet konferencián! 

Kérjük, hogy az Úr rendelje ki az új honlapunk fej-

lesztőjét és karbantartóját! 

28 
Gulyás-Pádár Család: Köszönjük, hogy Isten meg-

őrizte Anyát a balesettől az irodában! 

Kérünk erőt és egészséget a mindennapokhoz! 

29 
Hálásak vagyunk a Keresztyén Orvosok Magyaror-

szági Társasága által szervezett Konferenciáért 

Isten áldja meg gyülekezetünk szolgálóit és résztve-

vőit ezen a Konferencián 

30 
Köszönetet mondunk gyülekezetünk dicsőítő csa-

patáért, akik a tegnapi KOMT alkalmon szolgáltak 

Add Lelked vezetését, frissességét további értékes 

szolgálatukhoz 

2018 szeptember 



 

 

 
 

 

„Sok baja van az igaznak, 
de valamennyiből kimenti az Úr” 

(Zsolt. 34:20) 
 
Az utóbbi időben ez nagyon valóságos az életemben. Hat év alatt kilenc műtétem volt. Segítségért kiál-

tottam, amikor a nagy bajokban voltam, nem kérdeztem, miért én, miért most, csak a bajokon szerettem 

volna gyorsan túl lenni. Tudtam, hogy Isten tud róla, és a biztos segítség nála van. 

  

Tavaly, 2017. VI.30. a bal szememen levált a retina. VII. hó 1-én megoperáltak. VII. hó 3-án lebénult a bal 

kezem. VII. hó 5-én nagy agyműtétem volt. Csodáltak a klinikán, mert kitoltak a műtőből és fel bírtam 

emelni a bal kezem! 

2018.VII.23-án a jobb szememben szakadt el a retina. Mondták, ez nagy szerencse, nem leszakadt, csak 

elszakadt… 

Sürgősségi beutaló, Uzsoki kórház. Egy híres, nagyon jó szemész doktor bácsihoz kerültem, aki rögtön 

megcsinálta a műtétet. 

 

Kérés és panasz nélkül azt mondta: „A jövő héten a bal szemén egy látás javító műtétet fogunk csinálni.” A 

bal szememmel nem láttam jól, már több szemüveget csináltattam, az orvosok azt mondták, ezen már 

semmivel nem lehet segíteni, 60 %-os a látásom.  

De Isten nem feledkezett meg rólam, nála nincs lehetetlen! 

 

Most látok mind a két szememmel. Hálával van teli a szívem. 

Istennél nincs véletlen. A Jób könyve minden nap eszembe jutott és még sok bátorító Ige, amit tudtam, de 

nem láttam elolvasni, és az igehelyeket sem tudtam, de már látok és ki tudom keresni. Ézs.43, Jer.29:11, 

Zsolt.23, 2 Kor.12:9., Márk 7:7-8. Nekem ezek az Igék adták a bátorítást. 

 

Bizz Istenben, mert Ő mindenről tud és munkálkodik! 

 

Ádámné Zsuzsa 

Sok baja van az igaznak... Ádámné Zsuzsa 
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Szeretettel köszöntjük szeptemberi szülinaposainkat! 

 
 
 
 
 
 

Köszöntsétek egymást Ti is szeretettel! 

A szerkesztőség elérhetősége: 

Lányiné Kati: +36 30 354 1005  Lányi János: +36 30 334 3495 

lanyikatus@gmail.com   janoslanyi@gmail.com 

Szeptemberi szülinaposaink Lányiné Kati 

19.oldal Tekintetünk 2018 szeptember 

Döbrőssy Tamás Madarász-Kern Mónika Pozsgai Éva 

Enyinginé Nagy Emese Mazurné Borbély Margit Pozsgai Méhes Szilvia 

Ferenczfi-Faragó Eszter Mézesné Dr. Marozsán Ibolya Rosza Lívia 

Gulyás Csilla Molnár Zoltán Simon Árpád Tiborné (Erzsi) 

Juhász Sándorné Gitta Németh Andrea Tóth Tiborné (Zsuzsa) 

Madarász Imre Nyúl Edina Zádor Csaba 



 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Szeptember 18. (kedd) 9.30 óra Baba-Mama Klub - Angol u. 

Szeptember 20. (csütörtök) 14.00 óra Közbenjáró Édesanyák alkalma - Angol u. 

Szeptember 22. (szombat) 9.30 óra Pályaorientációs tanácsadás iskolásoknak -  
     Angol u. 

Munkatársak: 

Dr. Nagy Dániel, Dr. Hegedűs Mónika, Kerekes Ernő, Pozsgai József 

Rigó Yvette, Czibulya Ádám, Királyné Áprily Hajnalka 

Sári Gabriella, 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/

