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Magyarországi Szabadkeresztény Gyülekezet 

”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 

„...én élek, és ti is élni fogtok...” 
(János 14:19b) 

 H úsvét közeledtével minden családban megkezdődik a tavaszi nagytakarítás. Ismét széppé és tisztává 
„varázsoljuk” otthonunkat és utána elégedetten élvezzük (egy darabig) munkánk eredményét. 

 Azonban ennél sokkal fontosabb, hogy lelki-szellemi értelemben is újra rendet rakjunk, kitakarítsunk. A hét-
köznapok során sok szemetet összegyűjthetünk, amelyeknek nincs helye életünkben. Ezek lehetnek egészen apró-
nak tűnő dolgok is, mint például őszintétlenség, egy kis elégedetlenség vagy komolyabbak, mint a pesszimizmus, az 
aggodalmaskodás, stb. 

Ezek mind elterelik gondolatainkat a lényegről, az IGAZI ÉLET-ről. Arról az életről, melynek középpontjában a szere-
tő Isten áll, minden jónak forrása, Aki annyira szeret téged és engem, hogy egyszülött Fiát adta értünk, hogy életünk 
legyen, sőt bőségben éljünk. 

 Ismerek olyan embereket, akikkel annyira jó beszélgetni, akikre annyira jó ránézni, mert olyan bőségesen 
árasztják a szeretetet. Hát igen, a szeretetben is lehet gazdag az ember. Más a földi és a mennyei perspektíva, más 
az értékrend. Állítsuk vissza a húsvéti készülődésben (és minden nap) azt az értékrendet, amely az Úr szerint való! 
Ne a körülmények vezessenek minket, hanem Isten igéje! Emlékezzünk meg Isten szeretetéről, Jézus Krisztus ke-
reszthaláláról és ne felejtsük el, hogy örök életünk VAN Őáltala! 

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él: 

 és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” 

(János 11:25) 
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Kitartás a szeretetben 

Sillye Jenő Keresztút című művéből 
2018 áprilisában is változatlan erővel 

és megállásra késztető határozottsággal szól az üzenet: 

„Mindenki találkozik egyszer a megfeszített SZERETETTEL!” 

 

 A  szeretetről már mindent hallottunk, sokat tudunk, és beszélünk, sőt néha még gondolkodunk 
is róla. De valóban ismerjük-e az igazi SZERETETET? És rajtunk keresztül megismerhető-e az 
igazi SZERETET? 

 Bár a Bibliában több százszor fordul elő a szeretet különféle szókapcsolatban és sokan próbálták 
már szavakba önteni a szeretet lényegét, mégis egyetlen szóval, egy névvel tudjuk teljes egészében kife-
jezni, mit is jelent az igazi SZERETET: ez a név JÉZUS KRISZTUS neve! 

Ha közel engedjük magunkhoz Istent, ha készek vagyunk teljesen őszintén szemlélni az életünket, akkor 
meglátjuk, hogy Húsvét üzenetében a szeretet olyan mértékben mutatkozott be a bűnös embernek, ne-
kem és neked, amit elképzelni nehéz, felülmúlni lehetetlen, elfogadni szükséges. 

Ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges!!! Saját erőnkből nem tudunk szeretni, nem tudunk 
jól szeretni és képtelenek vagyunk akár saját, akár más ember szeretettankját feltölteni. A szeretetben 
csak elmélyülni szabad, elfáradni nem. 

 A Teremtő Isten, szerető Atyánk azonban legdrágábbját, saját Fiát adta oda értünk, azért, hogy ne-
künk életünk legyen! János 15:13-ban olvashatunk arról a szeretetről, aki önmagát adja oda a barátaiért. 
Mi, talán a barátainkért sem adnánk az életünket, de Jézus Krisztus ennél is tovább ment; Ő még az ellen-
ségeiért is meghalt. „Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával 
Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által.” (Róma 5:10). Ha 
nem fogadod el Jézus ma is feléd kinyújtott karját, ha nem hiszed el, hogy vele győztes életet élhetsz, ak-
kor még ellenség vagy. Isten Fia pedig ma is barátként akar rád nézni, akkor is ha évtizedek óta Vele éled 
az életed és akkor is, ha még nem döntötted el, hogy igazán meg akarod Őt ismerni! 

 Élő szeretet csak az élő Krisztusból fakad! Ő naponta várja, hogy mi, emberek Belőle merítsünk sze-
retetet, erőt és áldást! Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten és támadt fel a halálból, hogy nekünk éle-
tet adjon! 

 Isten adjon nekünk áldásban, kegyelemben, szeretetben gazdag Feltámadás ünnepet! 
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Szmirna – avagy Isten leckéi a bátorításról 

(Elhangzott 2018-02-18-án) 

Jel.2.8-11: „A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt: 
Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják ma-
gukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe 
fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és 
neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak 
nem árt a második halál.” 
 

Talán vannak, akik emlékeznek rá, hogy januárban – amikor elkezdtük a 7 Gyülekezetnek írt levél tanulmányozását - 
azt mondtam, hogy a levelek fő célja a bátorítás. Ebből a levélből most elsősorban ezt szeretném majd kiemelni; 
azért címnek is ezt adtam: 
Szmirnai levél – avagy Isten leckéi a bátorításról. 
 

Mielőtt rátérnénk ezekre a leckékre, nézzük meg egy 
kicsit a hátteret (lehet, hogy lesz benne egy kis ismétlés 
a korábbi vasárnapokhoz képest). 
Szmirna városa egy kissé északra volt Efézustól a Szmir-
na öböl tájánál. Rendkívül ragyogó kikötője miatt, ex-
portjáról híres, kereskedelmi központ volt. Megkülön-
böztetett volt szónoki, filozófiai, orvosi, tudományos 
iskolái és ragyogó épületei miatt is. A városban két híres, 
pogány templom is volt. E két templom között volt talál-
ható a régmúlt idők leggyönyörűbb útja, melyet Arany 
Útnak hívtak. 
Szmirna tehát a Római birodalom Ázsia nevű provinciá-
jának ékköve, egy gazdag város volt. 
És ebben a városban volt egy olyan Gyülekezet, amely 

anyagilag szegény volt. 
Gondoljunk csak bele, hogy mekkora kihívás ez. 
 

Az egyik kommentárban azt olvastam, hogy a szegénység nem szégyen, csak kellemetlen. Én ezzel a mondással vi-
tatkoznék. Szegénynek lenni annyit jelent, hogy egy társadalmi nyomás alá kerülsz. Tételezzük fel, hogy egy 
„középosztálybeli” család vagytok, és a gyerek bekerül egy olyan középiskolába vagy egyetemre, ahol az osztálytár-
sak zöme mind gazdag. Te azt hiszed, hogy nagy dolgot tettél, ha a 16 vagy 18-ik szülinapjára vettél neki egy saját 
notebook-ot, … de kiderül, hogy az egyik osztálytársa pl. egy hajót kapott, a Balatonon! 
A szegénység kísértés is lehet. Vajon ha a Szmirnai Gyülekezet csak egy kicsit is enged az elveiből, a hitéből, a tiszta, 
erkölcsös keresztény értékrendjéből, nem jöhetett volna be „ajtón – ablakon” keresztül a pénz? 
 

Aztán a szegénységen túl olvasunk nyomorúságokról és próbákról, amelyeket már eddig is elszenvedtek – és ame-
lyek még várnak rájuk. 
 

Konkrétabban: 
- Káromlást kellett elszenvedniük, és néhányan börtönbe is fognak kerülni. 
- A történelemből tudjuk, hogy Polycarp – Szmirna első püspöke, mártírhalált halt. 
Ti mit mondanátok egy ilyen Gyülekezetnek? 
Nézzük meg, hogy Isten hogyan bátorít, három leckében – és tanuljunk belőle! 
 

1. Lecke: Az Isten értékelése 
Már volt róla szó, hogy Szmirna egyáltalán nem kapott bírálatot. Vajon ez valóban azt jelenti, hogy ez a Gyülekezet 
tökéletes volt?  
Kérdés: volt-e valaha is ezen a Földön – Jézus Krisztuson kívül tökéletes ember? Vagy volt-e, van-e valahol tökéletes 
Gyülekezet? 
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Ezen a kérdésen gondolkodva, két nézőpont szerinti válasz jött elém. 
Ha Isten szentsége és tökéletes igazsága szempontjából vizsgálom ezt a kérdést, akkor a válasz NEM. Ezen a Földön 
nem volt, és nem is lesz tökéletes ember – Jézus Krisztuson kívül,… és nem volt – nem is lesz tökéletes Gyülekezet. 
 

1.Ján.1:8,10: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. 
Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje.” 
Róm.3.23: „Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül (Károli fordítás) 
Ha Isten szeretete és kegyelme szempontjából vizsgálom ugyanezt a kérdést, akkor a válasz már lehet IGEN.” 
I.Móz.15.6: „Ábrahám hitt az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul.” 
 

- Ábrahám nem volt tökéletes ember, de Isten az ő hite alapján igaznak fogadta el őt. 
- Dávid, az Isten szíve szerint való ember volt, mégis vétkezett, többször is. Ennek ellenére Isten csodálatos ígéretet 
adott neki. 
Zsolt.89.36-38: „Megesküdtem egykor szentségemre, és nem fogok hazudni Dávidnak: Örökké lesz utódja, trónja 
előttem lesz, mint a nap, megmarad örökre, mint a hold, a fellegek közt lakó igaz tanú.” 

Az értékelésről - az ítéletről ismerjük az IGAZSÁGOT: 
- Boldogok és áldottak azok, akik Krisztus vére által elnyerték bűneik bocsánatát. 
Róm.8.1: „Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak…” 
- Reménytelen a helyzete azoknak, akiket az utolsó napon a TÖRVÉNY ereje fog megítélni. 
Róm.6.23a: „Mert a bűn zsoldja a halál…” 
- A Szmirnai Gyülekezetnek írt levél már egy Újszövetségi levél. 

Tagjai a Jézus vére által már elnyerték bűneik bocsánatát – ilyen szempontból fedhetetlenek voltak. És bár a kegye-
lem alatt is van helye és értelme a helyreigazításnak, de Isten nem talált helyreigazítani valót ebben a nehéz hely-
zetben levő Gyülekezetben. 

Te és én hogyan értékelünk? Családtagjainkat, testvéreinket, felebarátainkat? 
Milyen szemüvegen keresztül nézed az embertársadat?  

Észreveszed-e magadban az érzést, hogy leszólni – elítélni a másikat olyan jó? Hiszen akkor én, hozzá viszonyítva 
jobbnak – szebbnek láthatom magam… 

„Ne ítélj, hogy ne ítéltess!” – mondja az Ige. Jusson eszedbe az adós, akinek 10.000 tálentum adósága volt, amit el-
engedett neki az ő Ura. Ő viszont nem tudott elengedni 100 dénár adóságot az ő szolgatársának. 

Kb. 2 hete történt hogy ebéd közben elkezdtem beszélgetni egy kolléganőmmel, akiről pár dolgot már korábban is 
tudtam. Pl. azt, hogy rendezett családi élete van. 
Szóval elkezdett magukról mesélni, és én csak kapkodtam a fejem. 
Elmondta például, hogy most ugyan nálunk bezárják a gyárat, de ő nem ijed meg. Pedagógus végzettségű és vissza 
fog menni tanítani. Igaz, hogy annakidején a több pénzért jött ide, de azóta kifizették az adósságaikat, a banki köl-
csönt. Miért hajtson tovább a pénzért? Szeretne több időt hagyni a családjára, ráadásul a helyi Református Egyház-
közösségben is szeretne többet tenni. 
Aztán arról beszélt, hogy milyen békés családi életet élnek. Három gyerekük van, és olyan jó és elfogadó a családi 
légkörük, hogy a szomszéd gyerekek is nagyon sokat vannak náluk. A férjével ritkán vitatkoznak, ha mégis, akkor 
Bibliai elvek alapján estig rendezik, hogy a nap ne menjen le a haragjukon. 

Csak kapkodtam a fejem… Uram nekem itt most nem kell semmit helyreigazítanom? Most csak tanítani akarsz? 
Észreveszed te is magadon ezt a hajlamot? Beszélgetsz valakivel, vagy valakiről – és azt keresed, hogy neked, 
mint „szent embernek” mit kellene helyre tenni a másikban? Nem ezt hívják a köznyelvben „a kákán is csomót 
kereső” embernek? 

Aztán a beszélgetés végén mégis volt valami, amikor úgy éreztem, hogy ezzel már nem tudok egyetérteni, de végül 
azt is megbeszéltük. 
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2. Lecke: Az Isten időzítése 
Mindennek rendelt ideje van – mondta bölcs Salamon. 
Szmirna egy nehéz helyzetben levő Gyülekezet volt: anyagi nehézségek, kívülről jövő káromlások, üldöztetések, fog-
ság, mártírhalál. 
Szerintetek nem Isten bölcsessége, tökéletes időzítése olvasható ki abból, hogy ez a levél csak bátorította őket? 
Ezeket olvastuk a levélben: 
- Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. 
- Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. 
- Aki győz, annak nem árt a második halál. 
Szeretném megkérdezni magamtól, tőletek: felismerjük, ha körülöttünk levő embertársunk éppen nehéz helyzetben 
van? Felismerjük, amikor bátorításra van szüksége? 
 

Ismerjük Jób történetét. 
Isten fedhetetlennek fogadta el őt, mégis a sátán kezébe került. Elveszítette gyermekeit, vagyonát és az egészségét 
is. 
És mit kapott a barátaitól? Mondjuk úgy, hogy „hitmélyítő kioktatást” vigasztalás, bátorítás helyett. Nem volt elég a 
saját nyomorúsága, kapott még három „koloncot” a nyakára, három embert, akik még tovább mélyítették a lelke 
keserűségét. 
Vigyázzunk, hogy ne legyünk a Jób barátaihoz hasonló vigasztalók, bátorítók. 
 

Nekem személy szerint ezt a leckét elég sokáig kellett tanulnom. 
Mindig is szerettem volna, ha a gyermekeim Istenfélő, becsületes, rendszerető és pontos emberekké válnak. Erre a 
kelleténél is buzgóbban törekedtem. 
Pl. ha hamarabb hazaértem, és észrevettem, hogy rendetlenség volt a szobájukban, akkor, ahogy hazaértek, ahogy 
beléptek az ajtón, már rögtön kezdtem a nevelő tanórát. Ilyenkor az én drága feleségem félrehívott, és megkért, 
hogy legalább várjam meg, amíg lepakolnak, kifújják magukat, elmondják mi volt az iskolában… 
Ne kezdjem már az ajtóbam… 

Összegezve: vedd észre, hogy mikor van ideje a helyreigazításnak, és mikor a bátorításnak. 
 

3. Lecke: Az Isteni bátorítás formái 
Isten nagyon sokféle módon bátorítja az embert. 
Az embert, amely tőle elszakadt – és emiatt a halál törvénye alá került. 
A Isteni bátorítás formái közül kettőt szeretnék itt és most kiemelni. 
 

3.1, Személyes látogatás 
Pintér Béla dalban ezt így fogalmazta meg: 

„Ember lett az Isten, felvette a sorsunk, Mindenben hasonló lett hozzánk. 
A Mindenség Királya magát megalázva, Szolgai ruhában köztünk járt. 

Érezd és lásd, Hittel éld át, Isten itt van köztünk!” 
János apostol így kezdi a levelét: 
1.Ján.1-2: „Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel 
is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk 
róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk.” 
 

3.2, Bátorítás a Bibliai levelek által 
Nem akarok most az egész Bibliáról beszélni, maradjunk most csak a Szmirnai Gyülekezetnek írt levélnél. 
Próbáljuk meg elképzelni, hogy akkor – abban a történelmi helyzetben milyen bátorítás volt ez a levél annak Gyüle-
kezetnek. Nézzük meg akkor befejezésül, hogy ez a két bátorítási forma hogyan is működik napjainkban. 
 

3.3, Személyes látogatás, bátorítás 
Ez az, ami manapság a legnehezebb. Mert ehhez idő és lelkierő kell. 
És ebből nekünk is kevés van. 

6.oldal 

Kui Vilmos Szmirnai gyülekezet 

Tekintetünk 2018 április 



 

 

 
 
 

- Lehet, hogy nagylelkű vagy, lehet, hogy pénzed is van – és tudsz segíteni embereken. A világmisszióban nem tudsz 
részt venni, valakihez nem tudsz elmenni, de ki tudsz tölteni egy csekket – egy jó cél érdekében, egy ember érdeké-
ben. Ez mind nagyon jó!!!  
- Lehet, hogy már arra készültél, hogy időt is szakítasz arra, hogy valakivel leülj beszélgetni – hogy bátorítsd. Mert 
látod, hogy bajban van. De közben tudod, hogy az illető „nehéz eset”, és úgy érzed, hogy nincs most erőd végighall-
gatni, ahogy két órán keresztül panaszkodik. Ezért elhalasztod a találkozást, a telefonálást. Sőt még vasárnap dél-
ben sem állsz le vele beszélgetni, mert sietned kell… 
Amikor ezekre gondoltam, eszembe jutott, hogy mi volt a héten, hétfőn (feb.12-én) a Mai Igében: 
„Mi az, amit az emberek többre értékelnek a pénznél? Téged! Gondolj bele! Mihez kell nagyobb erőfeszítés: egy 
csekk kitöltéséhez, vagy ahhoz, hogy odaáldozd az idődet és az erődet? Melyik jelez nagyobb mértékű elkötelezett-
séget? Szánj rá egy percet, és gondolj vissza azokra az emberekre, akik a legnagyobb hatással voltak rád: egy tanár, 
aki segített ráébredni, hogy tudsz te gondolkodni, tanulni és eredményt elérni; szüleid, akik szerettek, áldozatot hoz-
tak érted, akiktől az önértékelés ajándékát kaptad; egy mentor, aki jövőképet festett eléd, majd felkészített rá, és 
kihívásként eléd állította, hogy törekedj elérni azt…. 
Könnyű csak magunkért élni. Sőt, ez az egyik legalapvetőbb ösztönünk – amit minden nap le kell győznünk. De vá-
laszthatunk más utat: hogy bőkezűen adjuk szeretetünket és időnket. Az igazi nagylelkűség az, amikor ezeket aján-
dékozod másoknak!” (Forrás: www.maiige.hu) 
Ha voltatok már nehéz helyzetben, akkor tudjátok, hogy a legnagyobb ereje a személyes találkozásnak, a személyes 
bátorításnak van. Annak, amikor nem nézed az órát, miközben a másikat hallgatod. Annak, amikor meg tudod fogni 
a kezét, át tudod ölelni – ezzel is kifejezve a szereteted. 
Hálás vagyok Istennek, hogy életem folyamán többször kaptam bátorítást. 
Ebből most egyet szeretnék kiemelni és megosztani veletek. 

Az 1990-es évek elején, még egyedülállóként kb. 2 évig jártam egy Gyülekezetbe, lelkileg összetört, frissen megtért 
hívőként. 
Ebben az időszakban, ahogy vissza tudok emlékezni, talán az egyik kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor 
kellett vasárnap délben egyedül ebédelnem. 
Szinte minden vasárnap meghívtak családok – több is. Megosztották velem a lakásukat, az ételüket, az idejüket, le-
mondtak a kényelmükről – a vasárnap déli alvásukról. Hatalmas bátorítás volt ez – igazi, „első szeretet” típusú test-
véri szeretet. 
Bátorítás levélben, telefonon 
Rohanó világban élünk, valóban nincs arra idő, hogy mindig mindenkivel személyesen találkozzunk. De egy nehéz 
helyzetben levő embernek hihetetlen sokat jelenthet egy együttérző levél vagy egy telefonhívás is. 
Néhány megtörtént esetet mondok el, jót és kevésbé jót, név nélkül – közöttünk történt, 1995 után. 
- Anonymus testvér hetekig – több hónapig nem tudott jönni a Gyülekezetbe, betegség miatt. Amikor visszatért, 
keserűen jegyezte meg, hogy senkinek nem tűnt fel, hogy hiányzott. Nem látogatta meg senki, még csak fel sem 
hívta senki. 
- Első Sátoraljaújhelyi táborban, az esti közösségi alkalom alatt csörög Anonymus testvér telefonja. Éppen a dicsőí-
tés folyt, ezért döntést kellett hoznia; felvegye a telefont, vagy kinyomja az telefonszám alapján ismert hívő barát-
ját. Anonymus felveszi, és a következőket hallja: de jó hogy beszélhetünk, segíts rajtam! Hallgass meg, és imádkozz 
velem. Bajban vagyok, el vagyok keseredve,… már megittam egy üveg bort. 
Miután Anonymus eleget tett a kérésnek, a félrészeg testvér ennyit mond: köszönöm, nagyon köszönöm! 
- Anonymus testvér régen látta az egyik tesóját a Gyülekezetben. Amikor utoljára látta, akkor is olyan csöndes volt. 
Indíttatást érez, hogy hívja fel telefonon. A felhívott tesó meglepődik, de hallható, hogy örül. Elég hosszan beszél-
getnek. Végül a felhívott testvér ezzel fejezi be: nem tudod elképzelni, hogy nekem milyen sokat 
jelentett, hogy felhívtál. Meg vagyok győződve róla, hogy az ilyen típusú bátorításokra is igaz az 
Isteni kijelentés: 

„Amennyiben megcselekedtétek eggyel 
az én legkisebb atyámfiai közül, 

velem cselekedtétek meg!” 
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A szmirnai bátorítás: 
gazdag vagy, ne félj, maradj hűséges 

 
Jel 2:8-11 „A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és életre 
kelt: Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják 
magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtön-
be fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, 
és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak 
nem árt a második halál.” 
 
Az üzenet kezdete: Jézus magát jelenti ki 
 
A hét gyülekezetnek szóló üzenetekben mind van egy értékelés, egy figyelmeztetés és egy ígéret. De mindezt meg-
előzően minden esetben Jézus egy határozott kijelentést ad önmagáról, mindig mást és mást, ami szoros összefüg-
gésben van az üzenet későbbi tartalmával; mintegy megalapozza, erővel tölti meg azt. Minden hamis gondolkozá-
sunk, hibás cselekvésünk oka, hogy nem ismerjük Jézust igazán, a szívünk mélyén. Ugyanakkor minden igazi változás 
az életünkben úgy indul, hogy megértünk valamit Jézus lényéből. Tudnunk és hinnünk kell, hogy kicsoda Isten, és 
erősen állni benne! 
A szmirnai gyülekezet számára Jézus két fontos dolgot mond el. Először is hogy minden Őtőle indul, és Őhozzá tér 
vissza a végén; és közben is Ő uralkodik – bármi is a pillanatnyi látszat. A másik, hogy átélte a halál minden gyötrel-
mét, mégis teljes diadalt aratott felette.  
 
Nyomás alatt, nyomorúságban 
 
A szmirnai gyülekezetnek nagyon fontos volt ezt hallani, ebben megerősödni. Nagy külső nyomás alatt éltek. Az 
egész Jelenések könyve (benne János apostol akkori állapota is) erősödő üldözésekről szól. Úgy tűnik, a hét gyüleke-
zet közül őket érte ez a legintenzívebb formában. Nem voltak széleskörű cselekvési lehetőségeik, mint más akkori 
gyülekezetnek, például az efézusiaknak. A puszta túlélés jelentette az aktuális gondot. Nekünk ma nem kell üldözé-
sekkel szembenézni, mint sok kereszténynek szerte a világon; de mi is sokféle formában élhetjük át az élet földig 
sújtó terheit –egyénileg, vagy közösségként. A legnehezebb dolog, ha nincs a kezünkben lehetőség a változtatásra, 
ki vagyunk szolgáltatva, tanácstalanok vagyunk a helyzettel kapcsolatban. Ilyenkor erősen kísért az a gondolat, hogy 
Isten is elfelejtkezett rólunk, nem törődik velünk.  
Jézus nem küld bírálatot a szmirnai gyülekezetnek. Lehet, hogy nem is volt rá oka, a gyülekezet erejéhez mérten 
becsületesen kitartott. Az üzenet lényege többszörös bátorítás volt: „Pontosan tudom, min mész át; szegénységgel 
küzdesz, de felfedezheted a gazdagságodat; ne félj, tarts ki hűségesen, győztes leszel, akármi is vár rád!” 
 
A Sátán zsinagógája és a káromlás 
 
A támadás legerősebb forrása nem a pogány római hatalom volt, hanem a városban élő vallásos emberek. Vigyázat, 
ez az üzenet nem általában a zsidókról, zsidóságról szól, még csak nem is általában Mózes zsinagógai követőiről. 
Azokról a szmirnai zsinagógai vezetőkről van szó, akik akkor és ott gyűlölték a Messiás Jézust és követőit, és minden 
módon ártani akartak nekik, a római hatalommal is együttműködve. Jézus üzenete nem zsidóellenes, nem is szabad 
arra használni, mert akkor könnyen velük kerülünk egy kalap alá Isten szemében. 
Különös kifejezés: a Sátán zsinagógája. Nyilván nem sátánimádókról, még csak nem is ateistákról van szó, sőt, ők 
valószínűleg magukat tartották az igazán istenfélő, Isten törvényei szerint élő embereknek. Itt szeretnék valamit 
elmondani. Én 1975-ben a kommunista ideológia idején tértem meg. Bár nyomás nehezedett ránk valamilyen mér-
tékben, igazi üldözésben nem volt részünk. A legszörnyűbb, legfájdalmasabb támadásokat, rombolásokat keresz-
tény testvérektől éltük át a gyülekezetben. 
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Jézus más helyeken is éles szavakkal mutatja be az igazságot, hogy vallásos emberek megnyilvánulásai mögött mi-
lyen szellemiség lehet időnként (vagy tartósan). Miért eshetnek a legsúlyosabb tévedésbe, követhetik el a legundo-
rítóbb gonoszságokat is: 
Ján 8:40-41a,44 „De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet Isten-
től hallottam: Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselekszitek, amit atyátok. …Ti atyátoktól, az ördögtől va-
lók vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igaz-
ságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja.” 
Máté 16:23 „Ő pedig megfordulva ezt mondta Péternek: Távozz tőlem, Sátán, kísértesz engem, mert nem Isten aka-
ratára ügyelsz, hanem az emberekére.” 
 
A Sátán szó azt jelenti: támadó, szembenálló, vádoló. Minden tekintetben abszolút módon szemben áll Istennel, 
pontosan az ellentéte minden igazságnak, Isten szeretetének, Jézus szolgáló lelkületének. A Sátán hatalmat akar 
magáért a hatalomért, uralkodást az uralomért, és olyan dicsőséget, amelyre semmilyen tekintetben sem méltó. 
Ezért a céljait csakis az igazság agresszív kifordításával tudja elérni, megfélemlítéssel, megtévesztés, manipulálással 
– szó sincs szeretetről, szolgálatról. Amilyen mértékben befolyásolni tudja az embereket (akár hiszik Isten létezését, 
akár tagadják), azok olyan mértékben kezdenek el az ő természete szerint élni. Nagyon ragaszkodnunk kell Istenhez, 
mert bármikor a hatása alá kerülhetünk, ha a saját fejünk után megyünk – akár Péter is annak idején. 
Érdekes kifejezés a káromlás szó is. Az eredeti görög szó, a blaszfémia, a magyar köznyelvben is használatos, abban 
az értelemben, hogy istenkáromlás. Az eredeti értelme azonban ennél tágabb: ártalmas, káros, becsmérlő beszéd, 
gyalázkodás. Ilyen módon támadták azok a zsidók ott a szmirnai keresztényeket, így váltak a Sátán zsinagógájává – 
és ez a veszély minket is fenyeget, ha megengedjük a nyelvünknek, hogy elszabaduljon Krisztus fegyelme alól 
(például éppen az antiszemita gondolkodással is). Nem véletlen, hogy a „vádoló” kifejezést sohasem Istenre, hanem 
mindig a Sátánra használja a Biblia. 
 
Szegényen is gazdag vagy 
 
A hétköznapok szintjén, anyagi értelemben a szmirnai keresztények szegénységgel küszködtek. Jézus felhívja a fi-
gyelmüket: tudnotok kell, hogy szellemben gazdagok vagytok! Pont fordítva, mint a laodiceai gyülekezet:  
Jel 3:17 „Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy 
te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen…” 
Kell, hogy mi is tudjunk a veszélyről, hogy az anyagi bővölködés (bármennyire hasznos és kellemes), néha éppen 
ellenkező irányba hat, mint a szellemi. Sokszor pont a külső nehézségek, a külső források szorítása miatt fedezzük 
fel, milyen túláradó forrásokkal, kivételes gazdagsággal rendelkezünk Krisztusban: 
2Kor 4:6-10 „Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünk-
ben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben 
van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak: Mindenütt szorongatnak minket, de nem 
szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de el 
nem veszünk; Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben.” 
 
Pál is ezt a felismerését osztja meg, az átélés hitelességével, és himnikus szépséggel. Az élet néha emlékeztet rá, 
hogy csak egyszerű, törékeny cserépedények vagyunk, nem Ming korabeli kínai vázák, vagy herendi Rotschild-
porcelánok. Ha már végre nem magunk körül forgunk, akkor lehet világossá, milyen hatalmas kincs hordozói va-
gyunk. Amilyen fájdalmas néha, olyan nagy áldást nyit meg. 
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Ne félj, tarts ki hűségesen – a gonosz nem tart örökké 
 
A szmirnaiak szenvedései elsősorban abból fakadtak, hogy hűsé-
gesek voltak Jézus Krisztushoz. Őt követték, őt hirdették életük-
kel és szavaikkal. Ugyanúgy ki voltak téve emiatt a Sátán és az 
önelégült emberek támadásainak, irigységének, gyalázkodásá-
nak, mint Jézus. A szenvedéseikben azonban ugyanúgy láthatóvá 
vált Isten kegyelme, mint Jézus életében.  
A megoldás a szmirnaiak számára nem az volt, hogy engednek a 
hűségükből, hátha akkor a nehézségek is könnyebbednek. A 
megoldás éppen az volt, hogy egyre határozottabban tartanak ki 
a hűségükben, és egyre gazdagabban tapasztalják meg Isten 
megtartó kegyelmét. Olyan túláradó módon, ahogy addig, a ne-
hézségek nélkül sohasem lett volna lehetséges. A nehézségek 
ugyanis két irányba indíthatnak el. Vagy a félelmeknek engedve: 
a keserűség, kiüresedés, a kiútnak vélt zsákutcák irányába. Vagy a félelmekkel szembe haladva: a békesség, az 
öröm, a szentség irányába. Mi magunk is a szmirnaiakhoz hasonló szorultsággal találhatjuk magunkat szemben, az 
anyagi helyzetünkben, a munkahelyünkön, a családunkban. A megoldás minden esetben számunkra is az: hűséges-
nek lenni mindhalálig, akármit is jelentsen ez. Hűségesnek lenni akkor is, ha mások hűtlen, vagy akár „káromló” mó-
don viselkednek velünk. 

 
A „mindhalálig” szó akkor a szmirnai keresztények számára nem is 
tűnhetett olyan távolinak. Jézus bátorítja őket, de nem úgy, hogy illú-
ziókat ébresztene bennük. Őszintén feltárja előttük, milyen megpró-
báltatások várnak rájuk, de azt is, hogy ez csak időleges. A gonosz ha-
talmasnak tűnik, de a napjai meg vannak számlálva. Megdönthetet-
lennek vélt világbirodalmak omlottak össze alig néhány nap alatt, amit 
mi magunk is világosan láthattunk a világnak ezen a részén. Jézus 
Krisztusban azonban az egyedüli megingathatatlan Országot örököl-
tük. 
 
 

Az Élet Koronája – nem árt a második halál. 
 
2Kor 4:17 „Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez 
nekünk…” 
Hitünk alapvető része, hogy ez a földi élet csak ideiglenes, van örök sorsunk. Az örök sorsunk szempontjából pedig 
meghatározóak a döntések, amiket ezen a földön hozunk. A korona, amiről Jézus beszél, a sportolók győzelmi ko-
szorújára utal, de jelentheti az uralkodók fejdíszét is: kell, hogy a szemünk előtt lebegjen. Akármikor, és akármilyen 
módon is ér el az első halál, nem azé a végső szó. Létezik második halál, amely viszont végső. Az örökkévalóságot 
mindenki azzal tölti, akit választott, akinek a követőjévé tette magát. A Sátán követői osztoznak a Sátán sorsában, 
Isten követői, akik kegyelmére bízták magunkat, az Ő dicsőségének részeseivé válnak. 
 
Ezt üzeni nekünk is Jézus, „az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt.” 
 
(Elhangzott 2018-02-25-én) 
 

Kerekes Ernő 
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Billy Graham 1918-2018 
 - A következő estéken keresztény összejövetelek lesznek - mondta Graham papa. - Szeretnél jönni? 
Billy határozottan megrázta a fejét: 

- Ki van zárva! 
De megváltoztatta elhatározását, amikor egyik barátja biztosította arról, hogy a prédikátor nem valami 
puhány, hanem igazi belevaló férfi. 
Billy tényleg elment, és aztán újból visszament. Akkor éjjel történt vele valami, ami megváltoztatta az éle-
tét. Nem hallott lányos meséket, hanem kemény tényeket az ember - Billy - bűnéről, és arról, hogy Meg-
váltóra van szüksége. 

- Ha valaki szeretne keresztény lenni, jöjjön előre! - mondta az igehirdető. 
Billy Graham pedig, aki addig azt gondolta, hogy a kereszténységet nem neki találták ki, felkelt, és előre 
ment. Azon az estén az Úr Jézus Krisztusra bízta az életét. 
 

Két évvel később, 1937-ben, amikor Billy tizenkilenc éves lett, bibliaiskolába ment. Itt történt, hogy elő-
ször beszélt nyilvánosság előtt Csak annyit mondott, hogy az Úr mit tett érte. Semmi különös nem volt ab-
ban, ahogyan beszélt. Nem volt drámai, sem emlékezetes. Semmi nem mutatta akkor este, hogy mielőtt 
élete véget érne, sok millió embernek fog különböző országokban Igét hirdetni... 

(Forrás: Irene Howat: Tíz fiú, aki megváltoztatta a világot. CLC Bp. 2017.)  
 

William Franklin "Billy" Graham 

(Charlotte, Észak-Karolina, 1918. november 7. 
Montreat, Észak-Karolina, 2018. február 21.) 

Amerikai evangélista. Óriási házi és szabadtéri összejöveteleket tartott; prédikációit közvetítették a rádió-
ban és a televízióban, néhányat pedig újra közvetítenek még napjainkban is. Korának legbefolyásosabb 
prédikátorának tartották. 
Graham személyesen ismert 11 elnököt, Trumantól kezdve egészen George W. Bushig. Közülük tíznek ba-
rátja és hétnek közeli bizalmasa volt. Különösen közeli kapcsolatban volt Dwight David Eisenhowerrel, 
Lyndon Johnsonnal (akit Graham legközelebbi barátjának tartottak), Richard Nixonnal, Reagenékkel és a 
Bush családdal is.1955-ben meghívta Martin Luther Kinget, hogy együtt hirdessenek az ébredésről New 
York városában, és letette érte az óvadékot, amikor az 1960-as években letartóztatták. Több helyre jutott 
el, mint kora bármelyik más prédikátora. 
Graham munkatársai szerint több mint 3,2 millió ember válaszolt a hívásra Billy Graham evangelizációin, 
hogy elfogadják Jézus Krisztust mint személyes megváltójukat. 2008-tól haláláig Graham hallgatósága 2,2 
milliárdra becsülhető, beleértve a rádiós és televíziós közvetítéseket is. 

Graham már többször is felkerült a Gallup listájára, amelyen a leginkább csodált férfiak és nők szerepel-
nek. 1955 óta 55 alkalommal volt a listán (ebből 49 alkalommal egymást követő évben), többször, mint 
bárki a világon. 

1983-ban Ronald Reagan elnök a civileknek adható legmagasabb kitüntetést, a Szabadság Érmet adomá-
nyozta az evangélistának.1992-ben Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála. 2018. február 21-én otthonában 
hunyt el, 99 éves korában. 

(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Billy_Graham) 

 
 
Szilágyi József 
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40 évvel ezelőtt érkezett Magyarországra Billy Graham, 
korunk legismertebb evangélistája 

Részletek a Kossuth rádió Arcvonások című műsorában elhangzott riportból, 
dr. Mészáros Kálmán egyháztörténészt Bódi Mihály műsorszerkesztő kérdezte 

Írta: Dr. Mészáros Kálmán 
2017-08-25 

 
Budapesten a Népstadionban mintegy százezer fő vett részt Billy Graham evangelizációján 1989 júliusában 

 

 
Billy Graham több ezer embernek prédikál Tahi táborban 1977-ben 

 

- Vajon milyen volt a magyarországi rendszerváltoztatás megítélése az Egyesült Államokban. Dr. Mészáros Kálmán 
teológus, lelkész, a Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető tanára a 80-as évek végén Amerikában végzett egy-
házi szolgálatot, így a hazai eseményeket is onnan követte nyomon. Egyebek mellett erről is beszél az Arcvonások 
rendszerváltoztatásról szóló sorozatában. (A mikrofonnál Bódi Mátyás) 
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– A magyarországi baptisták pozitív megítélésében nagy szerepe volt Billy Graham amerikai baptista evangélistá-
nak, aki 1977 őszén érkezett először hazánkba. Az ő itteni szolgálata nagy lépés volt a baptista és más evangéliu-
mi egyházak ismertebbé válásában. Az ország akkori reformista politikai vezetői érzékelték, hogy valamiképpen 
ki kellene lépniük a kommunista blokk politikai elszigeteltségéből, és utat kellene keresniük Nyugat-Európa és az 
Egyesült Államok, ezen belül az amerikai kereszténység felé. 
Billy Graham akkor fiatalemberként Amerika egyik legismertebb igehirdetője volt, aki rádión és televízión keresz-
tül vagy éppen százezres stadionnyi hallgatóságával nagy befolyással bírt az akkori amerikai keresztény világra és 
a politika világára is. Egy ilyen embernek a meghívása és beengedése a szocialista Magyarországra kockázatos 
lépés volt. Nekünk baptistáknak és más evangéliumi hívőknek azonban ez a látogatás hatalmas áldássá vált. 
 
– Hogyan történt ez a meghívás? A baptista egyház részéről történt a kezdeményezés, vagy másképpen indult a do-
log? 

 

 

 

 

 

 

 

 
– 1972-ben az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség vezetőinek – dr. Udvarnoki Béla teológiai professzor és 
dr. Haraszti Sándor orvos-misszionárius – a meghívására egy magyar egyházi küldöttség utazott ki az Egyesült 
Államokba. A magyarországi delegáció, melynek többek között édesapám, idősebb dr. Mészáros Kálmán is tagja 
volt, meglátogatták az amerikai szórványban található magyar baptista gyülekezeteket, így jutottak el a tenge-
rentúli magyarság fővárosába, Clevelandbe is. 
Billy Graham éppen abban az időben evangelizált Clevelandben a világváros 100 ezer embert befogadó sportsta-
dionjában. Miután Graham menet közben értesült arról, hogy Magyarországról egy kisebb egyházi delegáció is 
jelen van az evangelizáción, az egyik szünetben beszélgetett velük. Eközben a magyarországi baptista vezetők 
megemlítették, hogy örömmel vennék, ha egyszer Billy Graham Magyarországra is ellátogatna. Itt le is zárult az 
udvarias találkozás, ami inkább egy protokollbeszélgetésnek tűnt. Billy Graham azonban ezt követően kiment a 
hatalmas emelvényre az egyenes adásban közvetítő televízió kamerái és a százezres hallgatóság elé, és bejelen-
tette, hogy itt van egy magyar küldöttség, akik az imént meghívták őt Magyarországra. 

 
Úgy tudom, hogy ez akkor óriási visszhangot váltott ki itt-
hon és külföldön egyaránt. Miután a delegáció hazaérke-
zett Magyarországra, azonnal behívták őket egy szigorú 
„elbeszélgetésre” az Egyházügyi Hivatalba, ahol kemény 
dorgatóriumot kaptak, amiért mindenféle előzetes megbe-
szélés és jóváhagyás nélkül egy ilyen „veszélyes” embert 
hazánkba hívtak. 
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Billy Graham a Clevelandi Sportstadionban találkozott 
először a magyarországi baptisták vezetőivel 1972-

Dr. Haraszti Sándor, idősebb dr. Mészáros Kálmán és  
dr. Udvarnoki Béla találkozása Amerikában 1972-ben 



 

 

 
 

 
- A hivatal sokáig mérlegelte, hogy mit kezdjen ezzel a helyzettel. Majd végiggondolva az eshetőségeket arra a 
következtetésre jutott, hogy nehezebb lenne ebből visszalépni, mint kezdeményezően a dolgok élére állni. Ebben 
a kényszerhelyzetben végül úgy döntöttek az illetékes elvtársak, hogy mégiscsak át kellene most már itthon is 
vinni a köztudatba a témát, hátha valami jó kerekedik ki ebből a végén. Valószínű azt remélték az ebben illetékes 
politikai vezetők, hogy Magyarország megítélése talán kedvezőbb pozícióba kerülhet a nyugati világ szemében, 
ha Billy Grahamet hivatalosan is fogadják Magyarországon. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- A vallásszabadság ügyében ugyanis rendszeresen bántották a keleti államokat, benne hazánkat is, hogy itt nincs 
vallásszabadság, és a keresztényeknek csak korlátozott jogaik vannak. Ez persze teljesen igaz vád volt, amit itthon 
mindenki a saját bőrén tapasztalt, de ezen ki így, ki úgy változást szeretett volna elérni. A hatalom képviselői te-
hát elvben szabad utat biztosítottak Graham meghívásának. Hosszú éveken keresztül történt ennek az előkészíté-
se. Az a hír szűrődött ki annak idején az egyeztető belső megbeszélésekből, hogy az evangélista bejövetelének 
állami részről egyetlen feltétele volt. Mégpedig, hogy Graham járjon közben a magyar korona visszaszolgáltatásá-
ban. Mivel nyilvánvaló volt, hogy Billy Graham baráti kapcsolatot ápolt az USA elnökeivel, a baptista Jimmy Car-
terrel is, így ennek reális esélye volt. 

Billy Graham amerikai baptista evangélista 1977 szeptemberében érkezett először Magyarországra. Az esemény 
annak idején nem kapott nagy sajtónyilvánosságot. Ennek ellenére tízezer ember gyűlt össze Tahiban, hogy meg-
hallgassa őt. Részlet Billy Graham Tahiban elhangzott igehirdetéséből: 
„Ez a mai nap történelmi eseménynek nevezhető ebben a táborban. Nem véletlenül jöttünk ide, Isten az ő tervében 
hozott ide minket. És ma egy kis csendes hang szólalt meg a te szívedben, a Szentlélek hangja. És sokan közületek, 
akik beletartoztok az egyházba vagy a gyülekezetbe kell, hogy újra Krisztusnak szenteljétek az életeteket.” 
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A baptista vallású Carter házaspár a magyar koronával, 
amit 1978 januárjában küldtek vissza Magyarországra 

Tahi táborban mintegy tízezren hallgatták 
Billy Graham igehirdetését  



 

 

 
 
 

- Ez a látogatás 1977. szeptember 4-én történt. Nemcsak Tahiban prédikálhatott ekkor sok ezer ember előtt, ha-
nem több gyülekezetben is, mint például Budapesten a Nap utcában, Pécsett, Debrecenben, és ünnepi igehirde-
téssel szolgált a Baptista Teológiai Szeminárium évnyitó istentiszteletén is. 
Graham látogatása után néhány hónappal, 1978. január 6-án valóban haza is érkezett a magyar korona. Ez még 
jobban ráirányította a figyelmet egyházunkra, és sokan feltették a kérdést, hogy kik ezek a baptisták. Kik ezek a 
szektáknak tartott evangéliumi közösségek, akiknek ilyen szoros kapcsolatuk van az Egyesült Államokkal és az 
ottani befolyásos keresztényekkel? 
Egyébként Billy Graham látogatása után nem sokkal Martin Luther King édesapja is látogatást tett Magyarorszá-
gon a baptista egyház meghívására, aki ugyancsak körbejárta a magyarországi gyülekezeteket. Ezzel újabb és 
újabb ajtó nyílt arra, hogy társadalmilag egy kicsit jobban odafigyeljenek a baptistákra és a kisebb evangéliumi 
felekezetek életére, Istentől kapott küldetésére… 
 

– Milyen változásokat tapasztalt ezen látogatásokkal kapcsolatban, végül a rendszerváltoztatást követően? 
 

– Az előbbiekben beszéltünk Billy Grahamről, akinek a legnagyobb tömegeket megmozgató evangelizációs össze-
jövetele 1989 nyarán történt Magyarországon. A Népstadionban 100 ezer ember gyűlt össze, hogy meghallgassa 
az igehirdetését. A szolgálat végén személyes döntésre szólította fel a hallgatóságot valahogy így: „Akik szeretnék 
elfogadni Jézus Krisztust személyes megváltójuknak, és szeretnének egy Bibliát hazavinni, és ezt a jó hírt mások-
kal is megosztani, azokat kérjük, hogy jöjjenek előre, és adunk ezekből a Bibliákból.” 
 

A százezer résztvevő közül mintegy negyvenezer ember indult meg a nézőtéren, és jött le a küzdőtérre. Ez egy 
fantasztikus látvány volt még az egyenes adásban közvetítő televízión keresztül is… Az a kérdés vetődött fel, 
hogy most igazán mi történik? Valóban ennyi ember éhezi az evangéliumot? Tényleg ennyi ember keresi az Isten 
útját? Csodálatos érzés volt számomra is látni, hogy talán egy új világ születésének lehetünk a tanúi. Új lehetősé-
gek kapujában állunk? Isten egy új ajtót nyitott a magyar kereszténység és a magyar nép számára is?  
 

Utólag meg merem kockáztatni, hogy az igazi rendszerváltás lelki értelemben ezen az evangelizáción kezdődött 
el. Meggyőződésem szerint az ezek után bekövetkező eseménysor elindításában Billy Grahamnek is Istentől ka-
pott fontos szerepe volt. Mint ismeretes, az evangelizáció után két héttel az Állami Egyházügyi Hivatal, az egyhá-
zakat ellenőrző nyomozószervezet jogutód nélkül megszűnt. 
 

Három hónappal később ledőlt a berlini fal, és egyesült a két Németország. Fél évvel később a román diktátor is 
eltűnt, és vele együtt az egész istentelen rendszere. Néhány hónappal később darabokra hullott a szovjet biroda-
lom, Csehszlovákia és Jugoszlávia is szétesett. Megbukott az egész kommunista rendszer, egész Közép- és Kelet-
Európa átrendeződött. Valóságban éltük át azt a csodát, amit a Biblia így mond: az ember boldogsága és szabad-
sága nem a bennünket körülvevő társadalmi rendszerektől függ csupán, hisz akit a Fiú szabadít meg, az valóság-
gal szabad… 

(Elhangzott a Kossuth rádió: Arcvonások című adásában.) 
A teljes riport itt olvasható el: 
http://kispesti.blogspot.hu/2017/02/kossuth-radio-arcvonasok-dr-meszaros.html 
A rádióműsor itt hallgatható meg: 
http://www.mediaklikk.hu/2016/12/02/arcvonasok-dr-meszaros-kalman/ 
 
 
 
Forrás: http://www.baptist.hu/40-evvel-ezelott-erkezett-magyarorszagra-billy-graham-korunk-legismertebb-evangelistaja/ 
 
 
 
 
 

Lányi János 
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Levelek Istentől – Levél a pergamoni gyülekezetnek -1. rész 

Dönts, és dönts jól! 

(Jelenések könyve 2:12-17) 

 Istennel való kapcsolatunk (ahogyan a Biblia is írja) nagyon hasonló a házassághoz. Kitartás, hűség, 
elkötelezettség. Ezek a fogalmak írják le legjobban az Istennel való kapcsolatodat? Ha házasságban élsz, 
így jellemezhető a házasságod? Kitartás, hűség, elkötelezettség? 

 Jézus elismeréssel szól a pergamoni gyülekezettel 
kapcsolatban, arról, hogy a testvérek nem tagadták meg a 
hitet akkor sem, amikor Antipászt megölték. Ma Magyar-
országon – hála Istennek – nem kell rettegnie a kereszté-
nyeknek a mártírhaláltól, de mindannyiunk baráti, ismerő-
si körében vannak olyan testvérek, akik elmentek a gyüle-
kezetből. Megingott a hited, amikor emberek mentek el 
mellőled? Nem emberekben kell bíznunk, hanem csak 
egyedül Istenben! Mert Ő nem változik meg, örökké 
ugyanaz marad! Hallelúja! 

Légy kitartó a hitben, ahogyan Jézus is kitartott melletted, egészen az élete feláldozásáig! 

 Mindennapi életünkben minden igyekezetünk ellenére is érhetnek bennünket kudarcok. Mit kez-
dünk a kudarcokkal? Lamborghini Ferruccio eredetileg traktorokat gyártott. Egyszer elhatározta, hogy 
sportkocsikat fog fejleszteni. Felkereste az ismert sportautó gyártó cég vezetőjét, Ferrari Enzo-t az ötletei-
vel, javaslataival. Meglepő, de elutasításba ütközött. Nem omlott össze, hanem saját maga kezdett sport-
autó gyártásba és ezt követően elsőként tudott olyan sportautót építeni, amelyik elérte a 300 km/h-ás 
sebességet! Hogyan kapcsolódik a Lamborghini Pergamonhoz? Pergamon ismert volt a könyvtáráról. Ami-
kor az egyiptomi papirusz „importot” korlátozták, a pergamoniak kifejlesztették az állati bőr alapú perga-
ment és ezt használták az írásos emlékek megőrzésére. Mit teszel, ha nem elsőre éred el a célodat? 

 A levél említést tesz arról, hogy Pergamonban volt a Sátán trónusa, ami utalhat arra, hogy ez a város 
a császárkultusz központja volt. Mondhatjuk, hogy nálunk nincsen a Sátánnak trónusa, de amikor olyan 
fiatalt látok, akinek fordított kereszt van a csuklójára tetoválva, az elgondolkodtató. Fontos tudnod, hogy 
akármilyen környezetben is élsz, bármilyen sötétség is vesz körül, ha Te ott vagy kitartóan a hitben, ben-
ned Krisztus él, akkor a Sátán trónusának sincsen hatalma az életed felett. 

A Rómabeliekhez írt levél 6:8-9 alapján hisszük és tudjuk, hogy a bűn nem uralkodik rajtunk... 

Dönts úgy, hogy hiszel, hogy áldást adsz tovább és akkor Te fogsz áldást nyerni! 

Jézus beszél a kétélű éles kardról (Jelenések 2:12). Találtam egy nagyon frappáns megfogalmazást a kétélű 
éles karddal kapcsolatban: „A hatalom eszköze Isten kezében fegyver az életre”. 

 A Zsidókhoz írt levél 4:12 beszél arról, hogy Isten igéje elválasztja a dolgokat, segít a rangsorolásban. 
Amikor fontossági sorrendet állítasz fel az életben, akkor döntéseket kell hoznod, mégpedig jó döntése-
ket, mert a döntéseinknek következményei vannak! 

 A kétélű éles kard Isten szava, Isten Igéje, mely megítél, de bátorít és egyben tanít! Olyan „szike”, 
ami vág és gyógyít! Isten szavának erejét megtapasztalhatjuk a mindennapi életünkben. 
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Néhány hete a sebészeti rendelésen nagyon sok beteg volt, és egy kezdő kollégával dolgoztam. Kezdtem 
türelmetlenné válni a „humán erőforrás” hiányosságai és a tornyosuló feladatok miatt. Nem akartam in-
dulatosan, bántóan megnyilatkozni, de érezhető volt belőlem a feszültség. 

Ekkor Isten szólt: „emlékszel mennyire fájt neked, amikor te voltál hasonló helyzetben? Kezdő voltál és 
nem tudtad kellő gyorsasággal elvégezni a feladatokat?” Egy pillanat alatt észrevettem magam és átérez-
tem a kollégám helyzetét. Dönts úgy, hogy szeretsz, hogy bátorítasz! 

 Bálám tanításáról Mózes IV. könyvének 22. részében olvashatunk. Bálám szexuális bűnökre és bál-
ványáldozati hús fogyasztására buzdította Isten választott népét. Bálám története nagyon sok tanulságot 
hordoz. A „Bálám szamara” kifejezést mindannyian ismerjük. Isten néha megállásra kényszerít bennünket. 
Akinek van füle hallja, akinek van szeme, látja, mit üzen Isten nekünk egy-egy élethelyzettel. Van, hogy 
bezárulnak előttünk lehetőségek, de annak is oka van. 

Dönts úgy, hogy leszámolsz a babonával, átkozódással, a negatív megvallásokkal! 

Van-e bálvány az életedben? Mi a bálványod? Van-e valami, ami fontosabb, mint Isten? 

 Néhány hete nagy hóban sétáltam és visszanézve feltűnt, hogy nagyon hosszú, elnyújtott lábnyomo-
kat hagyok magam után. Rájöttem, hogy nem emelem fel rendesen a lábaimat, amikor lépek. Isten akkor 
ezt mondta nekem: „milyen a Krisztussal való járásod?” Én ezt a kérdést most Neked teszem fel: Hogyan 
tudnád jellemezni a Krisztus követésedet, a Vele való járásodat? 

Győztes futás, menetelés (sok kötelesség, megfelelni akarás), slattyogás-vánszorgás? 

Nem arra vagyunk elhívva, hogy Krisztussal vánszorogjunk, 
hanem arra, hogy járjunk, szárnyaljunk Vele! 

A versenyfutó teljesítményét nem befolyásolhatja a mellette futó (vagy nem futó) versenytárs teljesít-
ménye! Az igazi futó bele ad mindent a futásba! Nem hivatkozhatsz arra, hogy azért nem teszem meg ezt 
vagy azt, mert más sem csinálja a gyülekezetben. 

Olvastam egy vicces mondatot a testsúly gyarapodásáról: „Olyan nincsen, hogy kihízott ruha! Gonosz ru-
ha, az van!” 

Dönts úgy, hogy nem magyarázol meg mindent, nem mentegeted magadat! 

Nagyon fontos megértenünk, hogy a kegyelmi időszak nem csak a megtérés előtt állókra vonatkozik. 
„Tart még az Úr irgalmassága, kegyelme Felénk is!” Van még időnk elmondani néhány vagy nagyon sok 
embernek, hogy mit tett értünk Krisztus! 

„Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a 
velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve 
volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. 

Neki kell majd számot adnunk! (Zsidók 4:12-13) 

 Mondjuk el, éljük meg a JÓ HÍRT: Isten szeret és életet ad! 

Ma még tart a kegyelem! 

 

Szeretettel: Dr. Nagy Dániel 
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A pergamoni gyülekezet: 
amit Isten szétválaszt, nem lehet összemosni 

 

Jel 2:12-17 „A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van: Tudom, hol 
van a lakóhelyed: ahol a Sátán trónja van, de ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Anti-
pász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a Sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened; 
mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodnak, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe csalja Iz-
ráel fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a niko-
laiták tanításához ragaszkodnak. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a 
kardjával. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak adok az elrejtett man-
nából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja.” 
 

A város 
 
 

Pergamon egy igen gazdag ókori birodalom székhe-
lye volt, amely a Kr. e 3. században a leghatalma-
sabb ország lett Kis-Ázsiában (a mai Törökország), 
és szövetséget kötött a növekvő Római Birodalom-
mal. Az uralkodók a birodalom kulturális színvonalát 
is igyekeztek növelni: hírneves iskolával, középüle-
tekkel és könyvtárral díszítették városukat. 
 
 
 

Egyik uralkodójuk az alexandriai könyvtár mintájára megalapította a pergamoni könyvtárat. 
 

 
 
 

Az egyiptomiak azonban a rivalizálás miatt megtiltották szá-
mukra a papirusz kivitelét. Ennek a kényszernek a hatására fej-
lesztették ki Pergamonban az állati bőrből fehérített lapokat, 
amelyet később a városról nevezték el pergamennek. 
 
 
 
 
 

A pergamen lapokat a korábbi tekercsek helyett össze-
fűzve könyv formában lehetett használni. 
 

Kr. e. 133-ban az utód nélkül elhunyt utolsó pergamoni 
uralkodó a római államot tette birodalmának örökösé-
vé, akik Asia néven (ez akkor még nem a kontinens ne-
ve volt) római provinciát alakítottak ki a Pergamoni Bi-
rodalomból. 
Ebben a provinciában van mind a 7 gyülekezet, akiknek a Jelenések könyvében Jézus az üzeneteket küldi. 
Bár Pergamon a provincia székhelye volt, miért volt ott a Sátán trónja? 
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A Sátán trónja és az előretolt helyőrség 
A Biblia szerint a Sátán az egész földön uralkodik az Istentől 
elszakadt emberek fölött, ő „a világ fejedelme” (Ján 14:30), 
sőt „e világ istene” (2Kor 4:4), aki „megvakította a hitetlenek 
gondolkodását, és így nem 
látják meg az Isten képmásá-
nak, Krisztusnak dicsőségéről 
szóló evangélium világossá-
gát.” 
 
 
 
 
 

 

Pergamon ehhez képest azért lehetett különleges, mert a város 
fölötti hegytetőn, az athénihoz hasonló Akropoliszon számos 
istenség szentélye állt: Zeusz (az ő oltárát elvitték Berlinbe, ma 
az ott kialakított Pergamon Múzeumban áll), Athéné, Aszklépi-
osz, és egy külön-
leges szentély, a 

Trajaneum. 
 
 

Ez volt az egész római birodalomban az első, kifejezetten a 
császárkultusz céljára épült templom. Bár Trajanus császár-
ról nevezték el, valószínűleg már korábbi császárok alatt is 
ilyen céllal működött. 
 

A császárkultusz lett a keresztények üldözésének legfonto-
sabb indoka. Bár más okok miatt is üldözték őket (Néró pl. 
őket vádolta meg Róma felgyújtásával), de az vezetett az igazi összeütközéshez, hogy a keresztények nem 
voltak hajlandók áldozatot bemutatni a császár tiszteletére – ami más, sokistenhívő vallások követőinek 
nem okozott gondot (A zsidók korábban már kijárták maguknak a felmentést, de amikor a kereszténység 
levált róluk, még egy kivételre a birodalom nem volt hajlandó). 

Az ellenség főhadiszállása közelében szolgáló katonák előretolt 
helyőrségnek számítanak. Ilyen volt a pergamoni gyülekezet. Veszé-
lyes feladat ez, különleges bátorságot és elszántságot igényel. Ezt 
élik meg ma sokfelé a világon keresztények, akiket a hatalom és a 
környező társadalom ellenségnek tekint. Pergamonban a gyüleke-
zet egyik legerőteljesebb bizonyságtevője, Antipás már mártírhalált 
halt a hitéért, de ez nem bátortalanította el a hívőket, sőt, ha lehet 
még elszántabb kitartással folytatták. Jézus azt üzeni nekik, hogy 
tud a megpróbáltatásaikról, és erre a kitartásra bátorítja őket. Az 
elismeréshez képest egy kevés panasza van. A probléma még csak a 
gyülekezet kis részét érintette, de annál súlyosabb volt. 
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A nikolaiták és Bálám 
A gyülekezetben volt egy kis csoport, akik a nikolaiták eretnekségét követték. Bár még kevesen voltak, de 
fennált a veszélye, hogy „egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti”, megfertőzi a gyülekezet egyébként 
elszánt és kitartó hitét. Minden gyülekezetben ügyelni kell arra, hogy ne csak a nyilvánosan elhangzó 
tanítások legyenek tiszták, hanem kis csoportban, suba alatt se terjedjenek zavaros hitbeli nézetek. A 
gyülekezeti tagoknak is felelőssége, hogy a vezetők tudta és beleegyezése nélkül ne terjesszenek új né-
zeteket, tanításokat. Erről a hamis tanításról konkrétumot csak annyit tudunk, amennyit pont ez az üze-
net említ. A probléma lényege ahhoz hasonlít, ahogy Mózes idejében Bálám csapdába ejtette Izrael népét. 
Bálámról annyit mindenki tud, hogy volt egy szamara. A keresztények általában azt is tudják, hogy felfo-
gadta őt Bálák, Moáb királya, hogy átkozza meg Izrael népét, és így – reményei szerint – könnyebben le-
győzhető lesz ez a félelmetesnek tűnő sereg. Különös figura lehetett ez a Bálám. Egyrészt nyilván pogány 
varázslóként működött, akinek az átka működik, megront embereket. Ha nem így lett volna, Bálák nem 
kérte volna fel a feladatra. Másrészt az is látható, hogy valamilyen módon Isten is tudott szólni hozzá. Vol-
tak emberek az ókorban, akiknek volt egyfajta viszonya Istenhez, Izrael és az Atyák körén kívül is – ilyen 
volt pl. Melkisédek, vagy a Jób könyvében szereplő emberek. Bálámban mindenesetre a kettő nagyon za-
varos keveréket alkotott. Szerette volna hallani Isten hangját, de engedelmeskedni már nem annyira. Sze-
rette ugyanakkor a pénzt és a hatalmat is, amit a varázsereje jelentett. Ingadozott a kettő között. 
Amikor elindult, hogy Bálák akarata szerint átkozza meg Izrael népét, neki - mint a természetfölötti iránt 
érzékeny embernek - nyilvánvaló lett, hogy Izraelt milyen hatalmas erővel védi az Úr, az ő Istenük. Nem is 
mert mást tenni, mint átok helyett áldást mondani, ahogy Isten akarta. Később azonban (ez már nem any-
nyira közismert tény a hívők közt) Bálámnak támadt egy ravasz ötlete, hogy hogyan teheti mégis gyengévé 
Izrael népét, és ezzel hogyan szerezheti meg a jelentős jutalmat, amit Bálák ígért neki. 
 

Bálványimádás és paráznaság  
4Móz 25:1-3 „Amikor Izráel Sittímben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Móáb leányaival, mert 
ezek meghívták a népet isteneik áldozati lakomáira. A nép velük evett, és leborulva imádta azok isteneit, 
és odaszegődött Izráel Baal-Peórhoz. De haragra gerjedt az Úr Izráel ellen…” 
Ezért később Isten megparancsolta Mózesnek, hogy álljon bosszút a rosszra csábítókon. A csata után: 
4Móz 31:14-16 „De Mózes megharagudott a hadsereg vezetőire, az ezredesekre és a századosokra, akik 
hazatértek a megvívott harcból. Ezt mondta nekik Mózes: Hát ti életben hagytátok az egész asszonyné-
pet?! Hiszen ők csábították hűtlenségre az Úr ellen Izráel fiait Bálám tanácsa szerint Peór kedvéért! Ezért 
érte csapás az Úr közösségét.” 
Bálám a következőképpen gondolkodott: ha egyszer az Úr ilyen elképesztő módon védi és támogatja Izra-
el népét, akkor azt kell elérni, hogy Izrael váljon hűtlenné az Úr iránt, és kezdjen más isteneket tisztelni – 
onnantól legyőzhetőek. Ehhez a leghatásosabb eszköz, ha fényűző lakomával kombinált intenzív női csáb-
erőt vetnek be. Az izraeliek egy részének pedig nem volt olyan hűséges szíve, hogy észre vegyék a csapdát, 
a szellemi árukapcsolást. Nem érdekelte őket más, csak a földi élvezetek.  
Izraelt az mentette meg, hogy a vezetők hűségesek maradtak, és keményen elfojtották a hűtlenséget. 
Vannak dolgok, amiben nem lehet engedni, „toleránsnak” lenni. Isten azért haragudott a hűtlen Izraeliták-
ra, mert szerette őket, és látta, hogy saját biztonságukat, jövőjüket, a megígért Kánaán földjét kockáz-
tatták ezzel. A Sátán célja, hogy lopjon és pusztítson. Kérlelhetetlen harcban áll Istennel és az emberekkel. 
Nem babra megy a játék. Erről a kozmikus méretű küzdelemről szól az egész Jelenések könyve. 
Nem szabad, hogy a félelem vezessen! Amíg hűségesek vagyunk Istenhez, amíg őt imádjuk, addig Sátán 
semmit sem tehet ellenünk, legfeljebb megnehezítheti az életünket. Le nem győzhet, még a halálunk is 
csak átlépés a mennyei dicsőségbe. Egyedül úgy győzhet, ha hűtlenné tesz Isten iránt, ha megingatja a 
bizalmunkat iránta, ha elhisszük a hazugságát, hogy ő jobbat tud adni. Csak hazudni tud, de azt a legmaga-
sabb szinten műveli, hogy hihető és vonzó legyen. Ez az Édenkert óta így megy. 
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Az Ige kardja 
Zsid 4:12-13 „Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Mélyen belénk hatol, egészen addig, ahol 
a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Igen, Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a 
csontjaink belsejébe is: megítéli és szétválogatja szívünk gondolatait és szándékait. Senki és semmi sem 
rejtőzhet el Isten tekintete elől! Ő mindent tisztán és világosan lát…” (EFO) 
Ebben az üzenetben kétszer is szerepel a kétélű éles kard. A bevezetőben Jézus emlékeztet arra, hogy nála 
van. Később a hamis tanítókat figyelmezteti, hogy használni is fogja, amikor harcol ellenük. Isten igéje ab-
szolút pontosan szét tudja választani, hogy melyek a szellemi dolgok (gondolatok, tanítások, cselekede-
tek), amelyeknek Isten a forrása, és melyek a lelkiek, amelyek emberi forrásból származnak – vagy a Sátán 
félrevezetéséből. A szellemiek mögött Isten hatalma és tekintélye van. Az emberi gondolatok, tanítások 
lehetnek hasznosak, érdekesek, de Isten dolgaiban nem lehet tekintélyük. Senki sem helyezheti saját gon-
dolatait Isten Igéje fölé. Egyedül Isten az, aki mindent világosan és tisztán lát. Ön- és közveszélyes ostoba-
ság az, ha magunkról képzeljük ugyanezt. 
Az emberek azért imádnak bálványokat, mert valamit várnak tőlük. A világ tele van az üdvösség, a bizton-
ság, a bölcsesség hiábavaló ígéreteivel. Ezek egy része vallásos, mint a New-Age korszak által kínált új pan-
teon. Válassz az „ősi, egzotikus” szellemi kínálatból kedved szerint, „ebből is egy kicsikét, abból is egy ki-
csikét!” A másik részük pedig a környező világ által kínált, sőt nyomatott életminták, amelyek áradnak a 
médiából, a digitális világból. „Szerezz magadnak könnyű és gyors élvezetet, ez az igazi élet!” Még olyan 
hasznos dolgok is válhatnak rabbá tevő, romboló bálvánnyá, mint a sport, az egészséges életmód, a helyes 
étkezés. Politikusokra szükség van, hogy az országot irányítsák, a közjót szolgálják, de imádatra semmilyen 
hatalom, vagy párt nem tarthat számot. Ők is esendő, gyarló emberek. 
Ebben a ránk áramló káoszban csak az teremthet rendet, ha elkötelezzük magunkat Isten iránt és az Ő ki-
jelentése iránt. Ő az, aki valóban él és létezik, és nem csak üzeneteket küldött, de Jézus Krisztusban sze-
mélyesen is bemutatta magát. Egyedül az igaz Isten menthet meg a bálványok félrevezetéséből. 
 
Elrejtett manna 
Ján 6:50-51 „Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni 
fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.” 
5Móz 8:2-3 „Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr a pusztában negyven éven át, 
hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, 
vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem 
ismertek. Így adta tudtodra, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr 
szájából származik.” 
Ján 1:14 „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét…” 
Fontos figyelembe venni, hogy a 7 gyülekezetnek szóló ígéretek nem elsősorban a mennyei örökkévaló-
ságról beszélnek (arról is). Megmutatják, milyen áldásban részesülhet mindenki, „aki győz”, vagyis siker-
rel harcolja meg az üzenetben foglalt figyelmeztetést, útmutatást.  
Ha készek vagyunk szétválasztani, amit az Ige kardként szétválaszt, akkor átélhetjük, hogy az Ige táplálék-
ká válik. A lelkünk ugyanúgy tud szomjazni és éhezni, mint a testünk. Isten szava gyönyörűség lesz, víg-
asztal, békességet ad, bölccsé tesz a döntésekben, megerősít a jóban való kitartásra. Jézus Krisztus ráadá-
sul sokkal többet tud adni, mint a leírt betűk útmutatása. Ő a testté lett Ige, aki cselekvő élettel töltötte 
meg a Szentírást. Azt is megígérte, hogy bennünk fog lakni, hogy Isten Szellemének a temploma leszünk. A 
szívünk ráérezhet Isten gondolkodására, láthatjuk a világot úgy, ahogy Ő, együttműködő társak lehetünk 
abban, ahogy hatalma és szeretete működik. A valóságot kapjuk a bálványok kínálta hamisítványok he-
lyett, szabadságot a bálványok okozta rabság helyett, szilárd biztonságérzetet a félelem helyett. 
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Titkos új név 
Ézs 62:1-4 „Új neveden szólítanak téged, amelyet az Úr maga ad majd neked. …Nem mondanak többé el-
hagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem, országo-
dat pedig úgy, hogy férjnél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje.” 
 
A Jelenések könyve teljességre juttatja az Ószövetségi ígéretek beteljesedését. Az ókori ember számára a 
név több volt, mint puszta megjelölés. Leírta az ember igazi énjét, identitását. Ki ő, mi a sorsa, mi a külde-
tése. Így lett Jákobból (csaló) Izrael (Isten harcosa); Simonból (nádszál) Péter (kőszikla). Az új nevük azt 
tükrözte, hogy a belső világuk is megváltozott Isten munkája nyomán. Az új név ígérete nem csak új sze-
mélyi igazolványt jelent. Új identitást ad, értékes, elfogadásra méltó emberként nézhetünk magunkra. 
Nem azért, amit létrehoztunk, vagy létre tudnánk hozni, hanem azért, akivé Isten tett minket Krisztusban. 
Megszabadított minden régi tehertől, átoktól. Új sorsot kaptál, új célokat, új belső forrást. Egyedi és pótol-
hatatlan helyet kaptál Isten Országában. Van értelme az életednek, élhetsz értelmes életet, ami nem csak 
téged, de másokat is gazdaggá tesz. Ne a régiek alapján gondolj magadra, tanuld meg, harcold meg, kivé 
lettél, és élj is aszerint. 
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Amit tehát Isten szétválasztott, 
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„…Mert Isten igéje élesebb a kétélű kardnál…” 
(Zsidókhoz írt lev. 4:12-16) 

 

Kétélű kard… 
 

Kard lehet még az éles szó, 
amivel vágni és gyógyítani is lehet. 

 

Hasonló kard a szelíd szó, 
amely megvillan, de nem ejt sebeket. 

 

Villanó fényénél láthatjuk  
a bajok fő okát! 

Azonnal hívni kell életünk Orvosát, 
Aki jól látja; még vannak régi sebek, 

de a Názáreti Mester gyógyító szavától 
már új életünk lehet!... 

 

„Mert az Isten Igéje élesebb a kétélű kardnál, 
megítéli a szívünk szándékait”, 

Előtte nincs elrejtve semmi, 
ismeri az elménk gondolatait. 

Járuljunk bátran a kegyelem trónusához, 
Jézus Krisztus elé, a Szent-Isten Fiához! 

 

Aki helyettünk ment egykor a kínos keresztre, 
áldozati vérét az oltárhoz vitte. 

Jézus Krisztus Atyja így lett a mi Atyánk, 
- Hálaének szálljon és a hálaimánk!.-  

 

Felment az Atyánkhoz, de visszajön értünk,  
Isten országában lesz az öröklétünk. 

 

Velünk van, bennünk él 
Istenünk Szent-Lelke, 

Vígasztal és vezet 
Krisztus Szent Szelleme! 

 

Kegyelem és öröm árad 
a „kétélű kard” helyett, 

Ószövetség – Újszövetség 
A Megváltó Népe lett! 

 

Ámen 
 

Pusztainé Zsófia 



 

 

 
 

A golgotavirág 
(Honnan kapta a golgotavirág a nevét?) 

A golgotavirág a ragyogó napsütést szereti, ezért kizárólag a trópusokon él. Sok fényre és melegre van 
szüksége, ezért a fény felé törekszik, s felfut minden szárra és ágra. Hosszú hajtásaival kúszik felfelé. Köz-
ben kapaszkodik is bordó kacsaival, melyeket dugóhúzó-szerűen teker a támasztékok köré. Akár hat mé-
ter magasságig is felkúszik bármilyen bokorra és fára, hogy a maga idejében már messziről elkápráztasson 
tíz centiméter átmérőt is elérő virágaival. A gyökerek a kemény földből vonják ki a szükséges tápanyago-
kat. Ezek aztán a fajspecifikus sejtek - valóságos biokémiai üzemek - közvetítésével jutnak el a legfelső haj-
tásokig. A növény csodája a szövetek különleges felépítésében is rejlik. Már a finom kis új hajtáson megje-
lennek a virágbimbók, melyeket apró levélkék borítanak, mintha óvó kezek őriznék őket. Az ág növekedés-
ének megfelelően nőnek és bontakoznak ki a gyenge, zöld bimbók is. Bennük elrejtve törékeny csoda fej-
lődik. 40 napi érési idő után a bimbó kibontja a teremtésnek ezt a kis remekét. A golgotavirág csak egyet-
len napig virágzik. Késő reggel bomlik ki, és estefelé hervad el. A takarólevelek bimbó-szerűen újra össze-
záródnak, így védik a belül érlelődő termést. Más virágokkal ellentétben, melyek a gyűrött szirmokat las-
san nyitják ki és eközben fokozatosan tökéletesednek, a golgotavirág rögtön, mint ritka, tökéletesen kifej-
lett gyöngyszem nyílik ki. A 119. zsoltár 89-91. verseiben ez áll: „Uram, Igéd örökké megmarad, szilárdan, 
akár az ég. Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll. Döntése-
id szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség.” – Mi is Őt szolgáljuk? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi köze egy virágnak Krisztus passiótörténetéhez? Hogy kapta ezt 

a különös nevet? Tulajdonképpen a neki tulajdonított szimbolikának köszönheti nevét, amely az élet hal-
hatatlanságára, Jézus Krisztus szenvedésére, halálára és megváltására vonatkozik. 
 
A csésze: A golgotavirág virágát három világoszöld, bordás 

erezetű „csészelevél” fogja körül. Ez a külső virágkehely az Úr 

szenvedésének keserű poharára emlékeztet: „Ki tudjátok-e 

inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni?” (Máté 20:22.) A 

Gecsemáné kertben Jézus, a halállal viaskodott. Vért, verejté-

kezett, és így könyörgött: „Atyám, ha lehetséges, távozzék el 

tőlem ez a pohár.” (Máté 26:39.). Ki kellett innia ezt a poha-

rat, holott Benne, a Tisztában és Szentben semmi halált ér-

demlő dolog nem volt, egyetlen bűnt sem! Csak így volt le-

hetséges az, hogy aztán a kereszten a kiengesztelést véghez 

vigye. 
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A golgotavirág (Passiflora caerulea) a trópusokon for-
dul elő, és csak egyetlen napig virágzik. 
A képen egy teljesen kinyílt virág láható. 



 

 

 

 
 

A töviskorona:  Az emberek kigúnyolták, leala-

csonyították és megalázták a királynak titulált 

Jézust. Töviskoronát raktak a fejére, bíborkön-

töst terítettek rá. Saját testén kellett éreznie és 

elhordoznia a bűn keserűen fájdalmas következ-

ményeit, melyet az elvesztett Paradicsom földjé-

ben sarjadt és felnövekedett tüskék jelképeztek. 

A magkezdeményt tartó oszlop tövében rácssze-

rű szálak sötétvörös gyűrűt formáznak, miköz-

ben meredeken az oszlopnak támaszkodnak. Ez 

a rövid tüskéjű, sötétvörös belső koszorú, a vé-

res töviskoszorút jelképezi. 

Eleve elrendelve: A virág már a tíz levélből álló 

zárt burok rejtekében teljesen kifejlődik kerek 40 

nap alatt. Ezután – tökéletesen készen és fantá-

ziadús díszben – gyorsan kinyílik. Ahogyan a virág 

hosszabb időn keresztül elrejtve fejlődik, hogy a 

maga idejében kibomolhasson, úgy határozta el 

Isten atyai szívében a Megváltó eljövetelét már 

hosszú világkorszakokkal korábban, és adta hírül 

a próféták által: 

„Ő ugyan (Jézus) a világ teremtése előtt kiválasz-

tatott, de az idők végén jelent meg tiértetek”. 

(1Péter 1:18-20.) 
„Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte 

Fiát…” (Galata 4:4.) 
 
A szögek: A gúny és a megaláztatás csúcspontja Jézus életében az 
volt, amikor a kereszten kezeit és lábait szögekkel keresztülütötték, 
és oldalát lándzsával átszúrták. Erről is beszél a golgotavirág. A mag-
kezdemény feletti három bibe a vértől vöröslő szegeket jelképezi. 

 
 
 
 
 
 
Lándzsa és ostor: A hármasan szeldelt lomblevelek a lándzsahegyet, 
az ötujjasok az ellenség kezét és bordó kacsok a vérvörös korbácso-
kat jelképezik, melyekkel Őt verték. 
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Győzelmi koronák: A kiterjesztett suga-

rak, melyek kívül világoskékek, középen 

tejfehérek és a belső harmadon lilás szí-

nűek, Krisztus győzelmi koronáit jelképe-

zik: „látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid idő-

re kisebbé lett az angyaloknál, a halál el-

szenvedése miatt dicsőséggel és tisztes-

séggel koronáztatott meg, hiszen Ő Isten 

kegyelméből mindenkiért megízlelte a 

halált”(Zsidók 2:9.) Az Ő szemei olyanok, 

mint a tűzláng és az Ő fején sok koro-

na” (Jelenések 19:12.- Károli ford.) 

 

 

A termés: Az Úr szenvedésének gyümölcse, fájdalmainak jutalma mérhe-
tetlenül nagy, ezért az Atya magasra emelte Őt, és olyan nevet adott neki, 
amely minden névnél nagyobb. (Filippi 2:9). Erről tanúskodik a golgotavi-
rág termése számtalan aranyló pollenszemcséjével, hasonlóan az Úrnak 
alávetett milliárdnyi galaxishoz. 
 
Kiszolgáltatott vagy mindenható? Kívülről szemlélve Krisztus keresztje 
egy védtelen és ártatlanul elítélt ember szenvedésének, tehetetlenségé-
nek és elveszettségének képe volt. Belülről nézve azonban a kereszten 
Krisztus nem tehetetlen, hanem tevékeny volt, az átkot áldássá, a szenve-
dést dicsőséggé változtatta. „Eltörölte a követelésével minket terhelő 
adóslevelet(…) odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemsége-
ket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztus-
ban diadalmaskodott rajtuk.”(Kolossé 2:14-15) Erről beszél a golgotavi-

rág, hogy Jézus a kereszten az átkot áldássá változtatta. 
A virág hosszmetszete a két egymás fölött el-
helyezkedő koszorút és a belső nektárkelyhet 
mutatja. A kehelyből a mézbor a belső sugár-
koszorú alatti gyűrűformájú tartályba folyik. 
Ezt nagyra értékelik az éhes rovarok és a nek-
tárt fogyasztó madarak. Ez a belső kehely az 
„áldások kelyhének”, az „Úr kelyhének” a szim-
bóluma. (1Korinthus 10:16) A Biblia tanúsága 
szerint az Ő áldásai, melyeknek a kereszten 

hozott áldozat nyitott szabad utat, „minden mértéket felülmúlnak” és „túláradóak”. 
Megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával.” (Efézus 1:3.) 
 
Forrás: Ethos folyóirat 1996 év 2.szám 

Írta: Eugen Scheible            Lányiné Kati 
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Gyerek-klub 

Legyél fény! 

Az idén is nagyon áldott időt tölthettünk együtt a gyülekezetben gyerekekkel, szülőtársakkal, nagyszülők-
kel március első szombatján. 

 

Körülbelül 60-an voltunk, és ebből 32 gyermek öltött 
jelmezt. A tinik már segítőként voltak jelen. Mindany-
nyian nagyon jól éreztük magunkat. Volt sok játék, 
tanítás, tánc, móka, kacagás, evés-ivás és sok jó be-
szélgetés. A jelmezek ötletesek és egyénre szabottak 
voltak, és nem győztem gyönyörködni a sok csillogó 
szempárban. 

 

A téma Máté 5:16 volt: 

„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti 
mennyei Atyátokat!”. 

 

Ehhez illő volt a dekoráció, valamint az UV festékek, 
amelyek gyönyörűen világítottak a gyerekeken a 
táncos mulatság alatt. Számomra nagy öröm volt, 
hogy akiket elhívtunk a gyülekezetbe, ők is nagyon 
jól érezték magukat, sőt kérték, hogy minden ha-
sonló alkalommal hívjuk őket, mert szívesen jönnek 
ilyen kedves és közvetlen emberek közé egy ilyen jó 
gyülekezetbe! 

 

 

 

 

 

 

Köszönet minden szervezőnek és résztvevőnek! 

 

 

Dr. Hegedűs Mónika 
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Félelem nélküli élet 
2018.03.15 

Nagy izgalommal vártuk a Debreceni Női Konferenciát, amit tízedik alkalommal rendeztek meg a 
lányok, asszonyok, nagymamák nagy örömére. Már a fogadtatás is rendkívüli volt, (ez minden évben így 
történik) férfiak nagy szeretettel, odafigyeléssel, odaszánással szolgáltak felénk, a regisztrációnál, az ebéd-
nél, kávézó résznél, készségesen álltak a rendelkezésünkre az egész nap folyamán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Őszinte köszönet és tisztelet érte! 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján vártuk, hogy Isten milyen különleges módon látogat meg ben-
nünket ebben az évben. Hatalmas munkával, szervezéssel, sok testvér áldozatos munkájával áll elő egy 
ilyen rendezvény és mi ott állhattunk készen arra, hogy felüdüljünk Isten jelenlétében. 

 

 

Sokszínű program, fantasztikus dicsőítés, sokfé-
le előadó, különböző beállítottsággal, de Jézus-
tól kapott kenettel, saját személyes példákon 
keresztül hozták közel Isten bátorító üzenetét. 
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Magam is egy konkrét kéréssel érkeztem, reménykedve Isten válaszában! 

A rendezvény témája „Félelem nélküli élet” 

 

Gere Lilla arról beszélt, hogy tele vagyunk külső és 
belső félelmekkel, a gonosz ezeken keresztül próbál 
partvonalra állítani, megfosztva attól az örökségtől, 
ami Krisztusban nekünk adatott. Eljött az idő Isten 
népe számára, hogy felismerje ennek a trükkös, 
alattomos támadásnak a természetét és leleplezze 
Isten Igéjével. 

Fontos tudnunk, kik vagyunk Krisztusban, fel kell 
ismernünk a félelmeinket, azokat ütköztetni Isten 
Igéjével. Hinnünk kell Istenben, és az Ő ígéreteiben. 

 

A félelem érzése nem bűn, de nem engedhetem, hogy legyőzzön, tudnom kell, mit mondd Isten Igéje er-
ről. A félelem megbénít, megakadályozz abban, hogy álmaink beteljesüljenek, ellopja a reménységet. Az 
aggódás és kételkedés is hasonló pusztító erő! 

29.oldal Tekintetünk 

Félelem nélküli élet Izsáki Magdolna 

2018 április 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jézus a mi biztonságunk! 

Isten azt mondta Jézusnak „szeretett fiam”, akiben gyönyörködöm. 
Jézus Krisztusban ez az örökség a miénk, ennek a ténynek a felismerése felszabadít, ki tudja mióta tartó 
félelmekből. Isten szabadságra hívott el Jézus Krisztusban, győztes életre. 

Én is szeretett gyermek vagyok! 

Isten szerelme kitöltetett a szívünkbe. Ahol Isten szeretete uralkodik, ott megszűnik a félelem. Ha kell, ké-
szítsünk stratégiát Isten Igéjéből, valljuk meg ezeket az ide vonatkozó Igéket, amíg a testünk is, a lelkünk is 
alárendeli magát Isten Szellemének. 

Természetesen, aki kér, az kap, a zörgetőnek megnyittatik, hát hogyne válaszolt volna Isten a kérdésemre? 
Az mindig meglep, és ez most sem történt másképp, nem átvitt értelemben, hanem konkrétan válaszolt. 
Dicsőség Istennek! Új lendülettel tekinthetek a nehézségeimre reménységgel, tudva, hogy a Mindenható 
az én győzelmem záloga! 

Ez csak egy kis ízelítő az egész napi programból, a végén, mint meglepetés kaptunk egy csodálatos levelet 
a Szerető Mennyei Atyától, Lakatos Péter püspökünk tolmácsolásában. 

 

Szeretettel: Izsáki Magdi 
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Mézes László Hálaadások - imakérések áprilisban 

1 
Mézes hp.: Hálát adunk Istennek, hogy a halál nem 
tartotta fogva Jézus Krisztust, Ő feltámadt és él örökké 

Az Úr vezessen minket németországi szolgálatunkban, tud-
juk a Tőle kapott üzenetet hűségesen továbbadni 

2 
Köszönjük, hogy Isten a halál felett is diadalra vezet 
minket a Krisztusban (2.Kor. 2:14) 

Isten minden gyermeke ismerje meg Jézus Krisztust és az Ő 
feltámadásának erejét 

3 
Galba Marika: Hálát adok a gyermekeimért és unokái-
mért, köszönöm a naponta megújuló erőmet 

Uram, őrizd meg Laci fiamat a hosszú külföldi útján, és a Te 
kezedbe teszem Csilláék lakáshelyzetének megoldását is 

4 
Kerekes hp.: Köszönjük Istennek gyermekeinket és 
unokáinkat, különösen az újszülött Alizt, és a novem-
berben születendő hetedik unokát 

Egyik gyermekünk súlyos munkahelyi válsággal küszködik, 
Isten adjon neki kimenekedést, bölcsességet, hogy milyen 
irányba találjon megoldást 

5 
Gyarmati Ildikó: Köszönöm Isten Jutalmát, nagyon 
hálás vagyok a fiamért 

Az Úr segítségével tudjon Dani jó döntést hozni, hogy szá-
mára a legjobb gimnáziumot válassza továbbtanulásra 

6 
Gulyás-Pádár család: Köszönjük, hogy mindhárman 
kilábaltunk az influenzából 

Kérjük az egészségi állapotunk további javulását 

7 
Ortuncs Gabi: Magasztalom az Urat, mert munkámban 
mellettem áll és megáld, alkalmat ad arra, hogy dicső-
ítsem Őt 

Kérem mindkét fiam, Attila és Dávid, megtérését, lelki és 
szellemi gyógyulását 

8 
Hálát adunk Magyarország felelős vezetőiért, áldjuk 
őket, hogy Tőled kapott bölcsességgel töltsék be szol-
gálatukat 

A mai választáson ne legyen semmiféle rendbontás, az Úr 
szerinti emberek kerüljenek a felelős pozíciókba 

9 
Nemesné Anikó: Uram, köszönöm, hogy még nyelve-
men sincs a szó, s Te már tökéletesen érted azt, és 
megsegítesz minden helyzetben 

Szeretnék olyan tanítványod lenni, aki örömmel megvall 
Téged minden ember előtt 

10 
Pozsgai Viktor: Köszönjük, hogy Isten gondoskodása 
nap, mint nap látható az életünkön 

Évi szülei fogadják el Isten kegyelmét 

11 
Rosza Csenge: Hálát adok az Úr mindennapi segítségé-
ért, Vele jobban haladok a tanulmányaimban 

Isten vezetését, útmutatását kérem pályaválasztásommal 
kapcsolatban 

12 
Rosza Edit: Köszönöm Istennek a munkahelyemet, és 
hogy az Ő hatalmas segítségével helyt tudok állni a 
nehézségek között is 

Az Úr segítségét kérem egészségi állapotom javulásában: 
erős migrén, mozgásszervi gondok a bal vállamban 

13 
Dr. Nagy Dániel: Magasztaljuk a mi Urunkat szép és 
szeretett imaházunkért 

Minél többen jöjjenek el holnap, hogy közös munkával, 
örömmel elvégezhessük az éves nagytakarítást 

14 
Kerekes Ernő: Hálát adok a „Búzamag” Bibliaiskola 
együttműködő és lelkes hallgatóiért 

A leadott agyag segítse a résztvevők szellemi fejlődését, és 
az Úr vezessen engem a teljes tananyag megújításának 
nehéz munkájában 

15 
Pusztainé Zsófia: Áldom az Urat, hogy az életünk min-
den területén gondot visel rólam és családomról 

A Szent Szellem vezessen továbbra is a Krisztus követés-
ben, hadd maradjak hűséges imádkozó, a mások terheit 
hordozó ember 

16 
Szilágyi József: Hálát adunk Billy Graham híres, példa-
mutató szolgáló életéért 

Kérjük, hogy az Úr küldjön munkásokat az Ő aratásába. A 
magunk helyén mi mindnyájan lehessünk „só és világos-
ság” 

17 
Pap Adina: Magasztalom az Urat, hogy eddig minden-
ben velem volt, csodálatosan vezette az életemet 

Bölcsességet kérek Istentől, konkrét útmutatást, hogy be-
indíthassak egy pici cukrászüzemet 

18 
Marótiné N. Ibolya: Köszönöm, hogy megtalált, és 
hosszú évek óta hordoz a kegyelem 

Az Úr állítsa helyre családomban a békességet, és kérem, 
hogy a férjem újra teljes szívből szolgálja Őt 
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Mézes László 

19 
Zabóné Marika: Hálás vagyok, hogy Jézus köztünk is gyó-
gyít mindenfajta betegséget (Mt. 4:23) 

Anyukám tüdején találtak egy foltot, biopszia eredménye 
jövő héten várható. Kérem teljes gyógyulását 

20 
Pap Anett: Hálás vagyok Istennek, hogy minden helyzet-
ben velem van, megőriz engem, és segít leküzdeni a 
nehézségeket 

Az Úr segítségét kérem, hogy az általam választott iskolá-
ban jó eredménnyel tudjam befejezni tanulmányaimat, és 
Ő vezesse további lépéseimet 

21 
Mézes hp.: Hálásak vagyunk az Úrnak az Omega Gyüle-
kezetek felé megnyitott kapukért 

Isten áldása legyen egy lelki-gondozói tanfolyam első 
alkalmán, ahol 25 éves tapasztalatainkat fogjuk összefog-
lalni 

22 
Zugó Szél Alapítvány: Köszönjük, hogy jól sikerült 
Amanda Buys magyarországi szolgálata 

Kérünk erőt és védelmet az Úrtól könyvkiadási munkáink-
hoz 

23 
Kui Vilmos: Áldom Istent a munkahelyemen eddig ka-
pott áldásaiért 

Az Úr vezetését kérem a gödöllői gyártelep bezárása utá-
ni időre is 

24 
Lányi hp.: Köszönjük Urunk, hogy Dóri és kislánya Alyssa, 
több hétig itthon lehettek 

Vigyázz rájuk Mesterünk a mai hazafelé vezető úton, 
őrizd őket egészségben, szeretetben, békességben 

25 
Szilágyi József: Hálát adok a „Felház” elnevezésű ifjúsági 
megújulási mozgalomért 

Kérem az Úr áldását, hogy mindenkor az Úr dicsőségét 
keressék és szolgálják, sok gyümölcsöt teremjenek és 
gyümölcsük megmaradjon (Jn. 15:8,16) 

26 
Mézes Ibolya: Dicsőítem Istent, hogy áldása kíséri a az 
Ellel Ministry sokéves őrbottyáni munkáját 

Kérem, hogy az új munkatársaink (Balázs Zoltán és Klári) 
zavarmentesen tudjanak beilleszkedni az Ellel csapatba 

27 
Mézes hp.: Hálát adunk a Modulár Iskola sok gyülekeze-
tet képviselő, hűséges hallgatóiért 

A Szent Szellem segítsen nekünk a kétnapos tanítás során 
a „Félelemtől a szabadságig” tananyag leadásában 

28 
Kerekes Ernő: Köszönöm a szellemi együttműködést az 
Élő Igével, és Vincze Gábor megtisztelő meghívását 

Isten adjon vezetést és üzenetet az ottani testvéreknek az 
igehirdetésben 

29 
Lányi hp.: Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy áldásoddal 
évek óta, szeretettel szolgálhatunk gyülekezetünkben 

Urunk segíts bennünket, hogy továbbra is végezhessük a 
vállalt média szolgálatainkat 

30 
Vida Kata: Köszönöm Istennek, hogy az élete végéig 
tudtam, 10 éven át, egy 93 éves bácsit szívvel, lélekkel 
ápolni 

A lányom által túl liberálisan „nevelt”, és pszichológushoz 
járó unokám az Úr kegyelméből sikeresen változzon meg 

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. Juhász Feri 
 

 
 

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

 
 
 
21. Somodi Julika 
22. Ifrym Ilona 
23. Ifrym Reményke 
24. Győrffy Vali 
25. Nagy Gerzsonné 
26. Csékey Adrienn 
 
 
 

33.oldal Tekintetünk 

Hálaadások - imakérések áprilisban 

2018 április 



 

 

 
 

 
 

ADÓ 1+1% FELAJÁNLÁSA 

Információk a személyi jövedelemadó bevallásához. 

 

Magánszemélyek, mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek részére a 
személyi jövedelemadó bevallásának határideje: 2018. május 21. 

Ez utóbbi az adó 1+1%-ok felajánlásának is a végső határideje. Gyülekezetünk azt javasolja, hogy: 

1%-ot a Magyarországon bejegyzett egyházak közül a Magyar Pünkösdi Egyháznak ajánljuk fel, amely-
nek keretén belül végezzük gyülekezeti életünket. 

TECHNIKAI SZÁM: 0138 

+1%-ot, amelyről valamely civil szervezet számára dönthetünk, a Dünamisz Alapítványnak. 

ADÓSZÁM: 18155026-1-42 

A régi borítékos „rendszert” már nemcsak a munkáltatói adó megállapításnál lehet alkalmazni! Ha az adó-
bevallás a NAV részére már megtörtént, de a bevallásban elfelejtettél rendelkezni a felajánlásról, akkor 
utólag külön borítékban, május 10-ig még van lehetőséged ezt megtenni. Külön be lehet küldeni a NAV-
ba, tehát nem gond, ha nem a bevallással egyszerre megy. Még akkor is meg lehet tenni, ha valaki elektro-
nikusan már beküldte a bevallását. FONTOS, hogy ez csak azokra vonatkozik, akik a felajánlást még nem 
tették meg! Ha ez már megtörtént, akkor azon módosítani nem lehet! 

AZ ADÓ 1+1% FELAJÁNLÁSA NEM KERÜL SEMMIBE SEM, 
DE ÓRIÁSI SEGÍTSÉG! 

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTESZED FELAJÁNLÁSODAT! 

 
Egy-két fontos információ az adózással kapcsolatban 2018 évre! 

A 2017. évi jövedelmeink bevallásával kapcsolatos határidők az alábbiak szerint alakulnak 2018-ban: 
• január 31-ig kell nyilatkozni a munkahelyen, hogy kéred-e a munkáltatói adómegállapítást – feltéve, hogy a 

munkahelyed vállalja annak elkészítését! 
• önadózók számára a munkáltatói igazolások kiadásának határideje törvény szerint 2018. január 31. Mivel ez 

szerda, munkanapra esik, így tényleg eddig kell átadják a dolgozók részére a jövedelemigazolásokat. 
• az adókedvezményre jogosító igazolásokat jogszabály alapján 2018. február 15-ig kell kiadnia az egészség-

pénztáraknak, nyugdíjpénztáraknak, pénzintézeteknek. 
• 2018. március 20-ig kell a munkáltatói adóbevalláshoz a munkahelyen leadni az adókedvezményre jogosító 

igazolásokat. 
• 2017-es jövedelmekről szóló adóbevallás 2018 évi beadási határideje jogszabály szerint május 20., ez vasár-

napra esik, a határidő így meghosszabbodik 1 nappal és módosul 2018. május 21-re. 
 

Copyright (C) http://naprakeszfigyelo.hu 
További információ: http://naprakeszfigyelo.hu/2017/10/19/adobevallas-2018-hataridok-datumok-fontos-tudnivalok-2018-szja

-bevallasrol/ 

Adó 1+1%  Lányi János 
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Szeretettel köszöntjük áprilisi 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 

Áprilisi szülinaposaink Lányi János 

Bús Anna Lakatos Elena Pozsgai Péter 

Dr. Balázs - Jónás Eszter Pozsgainé Simon Ildikó Máriás Gyuláné (Fekete Erzsébet) 

Gálné Nickl Gabriella Ricsuláné Straubinger Anna Merényi Viktória (Újváriné) 

Gergely Gáborné (Rózsika) 
Szamosvölgyi Mátyásné 

(Lázár Edit) 
Oláh Sándorné 

Herfort Ábel Szegedi Dávid Papp Ildikó 

Izsáki Béla Veres Zoltánné  

Kómár Lajosné Gizella Zabó Károly  
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 

Április 14. (szombat) 9.00 óra Gyülekezeti takarítónap - Angol u. 

Április 17. (kedd) 9.30 óra Baba-mama klub - Angol u. 

Április 26. (csütörtök) 14.00 óra Közbenjáró Édesanyák alkalma - Angol u. 

Munkatársak: 

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

Kerekes Ernő, Mézes László, Izsáki Magdolna, Lakatos Péter 

Szilágyi József, Pusztainé Zsófia, 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: http://www.szabker.hu, ahol az igehirdetések is meghallgathatók, 

vagy letölthetők, illetve kérdéseket lehet írni a gyülekezet vezetőihez. 

Élő közvetítés és video-felvételeink megtekinthetők a YouTube-on is: 
http://www.youtube.com/user/MOSzabadkeresztyen 

További programok 

 

Keresztény szemléletű 

stresszkezelés tréning 

Foglalkozás péntekenként, 
19.00-21.00 óra 

Angol u. 44. 

Időpontok: 

Április 06. 

Április 13. 
 

Május 6. 

Gyülekezeti kirándulás 

DIÓSJENŐRE 
 

Május 26. 

Lelkigondozó képzés 

Angol u. 44. 

http://www.szabadkeresztyen.hu
http://www.youtube.com/user/MOSzabadkeresztyen

