
2018 
július 

IV. évfolyam 
7.szám 

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) 



 

 

 
 

 
 

Kedves Testvérek! 

„…sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, 

pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. 

Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” 

(Lukács 10:41b-42) 

V égre itt a nyári szünet! A családok megkönnyebbülhetnek. Nincs iskolába járás, nincs házi feladat, 

nincsenek külön órák.  

A helyzet azonban, mintha nem lenne jobb – gondoltam magamban nemegyszer a napokban. Valamit 

rosszul csinálok!!! Sokkal kevesebb elméletileg a megoldandó feladat, én mégis állandó ténykedés köze-

pette ki sem látszom a munkából, sőt inkább szaporodik a teendő. Na, mindegy, mindenki ezt csinálja – 

siklottam át a gondolatmenet felett.  

Így teltek a napok, míg egyik reggel az utcánkban egy kerékpározó kislányt néztem. A lány, aki már azért 

nagyobbacska volt, kacsázva haladt az úton. Épp gondoltam magamban, hogy gyorsabban kellene teker-

nie és rendesen fogni azt a kormányt, akkor jobban menne neki, de meghallottam, amint a vele bicikliző 

férfi türelemmel és szeretettel bátorítja. „Nem a gyorsaság a fontos, hanem a biztonság!” Hát ez az! A biz-

tonságos haladás! Keresztény életünkre is ez igaz: mindenkinek más a tempója, de ugyanaz a cél. Nem jó, 

ha az ember állandóan csak ténykedik, gyorsan csinálja egymás után a dolgokat, időt kell tölteni az Úrral, 

kell lassítani, néha megállni! Tanulmányozni az Igét, táplálkozni belőle! 

Ha állandóan csak munkálkodunk és feladatokat oldunk meg, akkor Márták leszünk. 

Én Mária szeretnék lenni és a jobbik részt választani! 

Erre hívlak és bátorítalak Titeket is! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Szeretettel: Dr. Nagyné Dr. Hegedűs Mónika 
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Micsoda üzenet! 

 

„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való 
nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” 

(2Tim. 3:16-17) 

A z elmúlt hónapokban többször megszólalt bennem ez az igevers, ami egyébként a 

„Búzamag” Bibliaiskola alap Igéje. Aki már elvégezte gyülekezetünkben a bibliaiskolai tanfolyamot (akár 

néhány, akár 15-20 évvel ezelőtt), biztosan fejből tudja ezt a néhány sort, mert minden jegyzet borítóján 

ezzel a nagyon erőteljes üzenettel találkozunk! Valóban erőteljes ez az üzenet? Érezzük benne Isten Szel-

lemének az erejét, a mindent elsöprő szeretetet, a világos útmutatást, a kedves, de határozott bátorítást? 

Lehetsz, sőt legyél is őszinte! Mi jut eszedbe, amikor a fenti sorokat olvasod? „Olyan hosszú, hogy mire a 

végére érek elfelejtem az elejét…”, „szép, de bonyolult…”, „igaz lehet az én életemre is?”, „lehetek én is 

tökéletes?”. 

Mikor olvastad utoljára olyan kíváncsisággal, várakozással Isten Igéjét, mint ahogyan nézed a foci 

VB meccseit vagy keresed az újságokban az akciós lehetőségeket? 

Isten szava sokszor felkavar, de felemel, van, amikor túl összetettnek tűnik, mégis egyszerű, néha 

megítél, de egyben bátorít is! A fenti két igevers számos üzenete közül engem a tökéletesség érintett 

meg. Nem öncélú, ha Isten embere tökéletességre törekszik, hanem az Atya Istent dicsőíti! Ebben a folya-

matban segít, ha engedjük, hogy Isten Igéje tanítson, feddjen, megjobbítson és neveljen bennünket! Mi 

Isten emberei vagyunk! Az a feladatunk, hogy bemutassuk: élő Istenünk van, aki hatalmas és nagyon sze-

reti az embert. Azt az embert is, aki esetleg kicsi, szellemileg haldoklik és nem szereti a Teremtőjét! Ah-

hoz, hogy hiteles Krisztus követő életet éljünk és hitelesen mutassuk be Atyánk szeretetét, táplálkoznunk 

kell az Ő szavaiból és folyamatosan kapcsolatban kell lennünk a Szent Szellemmel, Aki új utakat mutat, 

megvilágítja a homályos részeket, látóvá teszi a szemeinket és hallóvá a füleinket! 

Minden nap, amikor kinyitjuk a Bibliánkat, akár először, akár sokadszor, olvasunk el egy-egy részt, 

vegyük észre: „micsoda üzenet, éppen nekem szól”! Szeretném, ha mindannyian egyre többször élnénk át 

találkozást a Mindenhatóval, amikor a felénk intézett szavait olvassuk, hogy tökéletesek legyünk, minden 

jó cselekedetre felkészültek! 

 

 

Szeretettel: Dr. Nagy Dániel 
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Szárdisz – a zombigyülekezet 
 

Jel. 3:1-6 „A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van: 
Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik 
halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, ho-
gyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg! Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tu-
dod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, 
és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét 
nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, 
hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!” (Új protestáns fordítás) 
 

Divatos téma a zombik legendája, az afrikai varázslók által megátkozott emberek, akik kikelnek a sírból, hogy fél-
álomban, valamiféle robotként tegyék a varázsló akaratát. Nem valószínű, hogy igaz. Varázslók sok mindent meg 
tudnak tenni, hogy másokat leuraljanak, de ez túlzás – viszont lehet hatásos filmeket készíteni róla (amit sokan szí-
vesen megnéznek, ők tudják, miért), még slágereket is írni, sőt, a fogalom a köznyelvbe is bekerült.  
Valahogy ilyesfélének látta Jézus azokat, akik abba a gyülekezetbe jártak. Csak az élet látszatát hordozták. Micsoda 
megdöbbentő üzenet! Isten szempontjából élet és halál mást jelent, mint ahogy mi gondolunk ezekre. Érdemes Őrá 
figyelni, mert Ő tudja igazán, mi a valóság, és mi a látszat.  
 

1Móz 2:17-18, 3:1-5, 7-10 Ezt parancsolta az Úristen az embernek: „A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó 
és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz (halállal halsz). 
…A kígyó erre így felelt az asszonynak: Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esz-
tek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. 
Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy meztelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyék-
kötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a 
kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és 
ezt kérdezte: Hol vagy? Az ember így felelt: Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert meztelen va-
gyok, és ezért elrejtőztem.” 
 
A kígyó hazug ígérete, a hamis evangélium az volt, hogy Isten hazudott, vár rájuk valami sokkal különb élet, mint 
amit eddig Isten elzárt előlük. Nem fognak meghalni (ezt nem tudták elképzelni, mert nem láttak még olyat), hanem 
pont az igazi életet kaphatják meg – ezt megpróbálták elképzelni: „Hú, olyanok lehetünk, mint Isten…” Hittek a kí-
gyónak, hogy az életük Istennel szembe szállva, tőle függetlenítve fog igazán kiteljesedni.  
 

Nem estek össze holtan – látszólag a kígyónak lett igaza. Valójában mégis halottak lettek. Isten idegenné, félelme-
tessé vált a számukra, menekültek előle, pedig csak jót kaptak tőle. Valamit-valakit elvesztettek, ami az igazi élet 
forrása. „Fáradsággal műveled a földet…” ”Fájdalommal szülöd a magzatodat…” „Epekedés, uralkodás…” És a re-
ménység nélküli vég. Van egy angol mondóka: „Ásom az árkot, hogy pénzt keressek, hogy ételt vegyek, hogy erőm 
legyen, hogy ássam az árkot, hogy pénzt keressek, hogy ételt vegyek, hogy erőm legyen, hogy…” Ennyi lenne az 
élet?  
Azóta ebben a valóság szerint halott, zombi létben jár minden ember. Különös, de ez az, amiben minden vallás 

egyetért. Az emberi létezés önmagában, a földi síkon üres, értelmetlen, halott, épp csak a lényeg hiányzik belőle, 

amit igazán életnek lehetne nevezni – ahhoz ugyanis a földön, a látható világon kívüli forrásra van szükség. A megol-

dás aztán már vallásoktól függően más. 

Péld. 4:23 „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” 
Péld. 18:21 „Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.” 
Erről beszél a Biblia is. Az élet lényege nem kívül, hanem belül van – a szív állapotában. És ami a szívből kiárad, az 
áraszt magából valamit a külső világba – életet vagy halált. 
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Az Édenben volt egy másik néven nevezett fa, az Élet fája is. Madách Imrével ellentétben, az eredetileg nem volt se 
megátkozva, se eltiltva, sőt szerintem az emberpár naponta evett róla. Az Istennel való közösség naponta árasztotta 
rájuk az igazi, teljes élet túláradó bőségét. A bűnbeesés után azonban el lett zárva. Nem lehet egyszerre a két fa 
alapján élni. Vagy az Úr az Isten, az élet forrása; vagy azt hiszem, hogy olyan lettem, mint az Isten, én elégséges va-
gyok magamnak, hogy az élet forrása legyek. Az utóbbi hazugság, de mi abban élünk, annak a foglya vagyunk. Me-
nekülünk Istentől - bármit, csak ne kelljen tőle függésben élni. Nincs visszaút az Édenbe, de van út előrefelé. 
 
1Ján 1:2, 5:11-12,19-20 „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. 
Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az 
élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. 
De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az Igazat, és ezért vagyunk az Igaz-
ban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.” 
Az örök élet nem elsősorban mennyiségi, hanem minőségi különbség. És nem valami, hanem Valaki! Krisztus bemu-
tatta, milyen az Élet, Őbenne jelent meg. Egész más volt, mint ahogyan addig az emberek éltek. Pontosan bemu-
tatta mindazt, amit hirdetett. Fölemelte a lesújtottakat, szabadságra vezette a foglyokat, megnyitotta a vakok sze-
mét, egyenlő odaadással szeretett minden embert, igazságos és becsületes volt bármi áron. És mindezt különleges 
belső szilárdsággal, békével, jókedvvel, szabad szívvel, kényszeredettség nélkül. Az emberek egy részét vonzotta ez 
az egyszerű, természetes, életközeli szentség. A másik részét nem csak taszította, de gyűlöletre indította, mert a 
puszta létezése leleplezte az ő mesterkélt, hamis, zombi-vallásosságukat. Annyira gyűlölték, hogy halálra ítélték - a 
testet öltött Istent elítélték istenkáromlásért.   
Isten szeretetének és bölcsességének csodája, hogy ezt a legelképesztőbb igazságtalanságot használta fel, hogy 
megmentsen minket a halál hatalmából. A Fiú halála szerzett mindannyiunknak Életet, az igazit, a felülről valót, az 
új, nem testi születést. Jézus nem azért mutatta be az Életet, hogy csak csodáljuk, hanem azért is, hogy nekünk 
ajándékozhassa. Ez az Élet nem hozható létre általunk, még vallásos erőfeszítéssel sem. Az Ige célja, hogy eljussunk 
Jézushoz, az Élet forrásához.  
 
Ján 5:39-40 „Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok 
rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.” 
Ján 14:6 „Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” 
Nem elég olvasni róla, nem elég tudni róla. Meg kell alázni a szívünket, beismerni, hogy nem bennünk van az élet 
forrása. Megtérésem előtt nem akartam követni Isten útját, mert más céljaim voltak, más dolgokban kerestem az 
Életet, és úgy gondoltam, hogy Ő csak akadályoz abban: például, hogy végre megkapjak egy nőt. Meg is kaptam, 
kihasználtam, elárultam az érzéseit. Bár láttam jó példákat is, úgy éreztem, hogy nekem nincs szükségem arra a hit-
re, amit láttam. Nekem az túl öreges volt akkor. 
Amikor észre tudtam venni a kereszténységben az életet, az keltette fel az érdeklődésemet. A szokások, a hagyomá-
nyok, az erkölcsi parancsok nem vonzottak. De amikor láttam, hogy emberek élete megváltozik, alkoholisták meg-
szabadulnak, antiszociális életű emberek elkezdenek rendesen dolgozni, gyermekeiket tisztességgel nevelni. Ez ve-
zetett a megtéréshez, mert az életet, a valóságot kerestem. Ez alapvetően azóta is így van. Az embereket egyre ke-
vésbé érdeklik a vallásos hagyományok, közhelyek. Mi, keresztények is, vagy életet tudunk mutatni – akkor vonzani 
fogjuk az embereket - vagy csak a magunk külsőségeit. Senki sem vágyik zombi-létre. 
 
Gal 3:14,21 „Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna; Ábrahámnak viszont 
ígéret által ajándékozta azt Isten. …A törvény tehát az ígéretek ellen van? Szó sincs róla! Mert ha olyan törvény ada-
tott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás.” 
A törvény, a szabályok, az erkölcsi eszmények önmagukban megmutathatják az élet útját, de nem képesek életet 
adni. Csak a felülről való élet képes betartani a törvényt, az az élet, amelyet Krisztus ajándékozott nekünk – a saját 
életét. Pünkösdkor ennek az életnek a kiáradását ünnepeljük. Az igazi harc a szívünkben már nem a jó és a rossz 
között van. Az igazi döntés, hogy továbbra is magunkra támaszkodva akarunk létezni, vagy a felülről való élet 
forrása alapján! Az az élet, amit magunkból ki tudunk csiholni, vereségre van ítélve, legfeljebb látszatokba mene-
külhet, mint a farizeusok. 
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A Római levél 7. részében látjuk, hogy a jó és a rossz tudása önmagában kevés. Pál leírja, hogyan küzd azzal, hogy 
gyűlöli a bűnt, mégis megteszi, és szeretné a jót, de nem képes rá – önmagamban halott vagyok, a bűn rabszolgája! 
Egy különös és szörnyű törvényt fedezett fel magában, a bűn és a halál törvényét. Arra is rá kellett jönnie, hogy ezt 
a törvényszerűséget - amely lefelé húzza, mint a gravitáció a repülőt - csak egy ennél nagyobb törvény képes le-
győzni, mint a repülőnél a felhajtó erő. Ez a törvény nem holt betűkből áll, hanem a Krisztus Jézusban való új Élet 
működteti. Krisztusban eljutott hozzád az élet, amely tiszta, amely győztes. 
 
Róm 8:2,4-8 „…az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban (a Krisztus Jézusban való Élet szel-
lemi törvénye szabadított meg téged) a bűn és a halál törvényétől.…hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, 
akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pe-
dig Lélek szerint, a Lélek dolgaira. A test törekvése (gondolkozásának iránya) halál, a Lélek törekvése (a Szellem 
gondolkozásának iránya) pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert Isten 
törvényének nem engedelmeskedik, és nem is tud engedelmeskedni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek ked-
vesek Isten előtt.” 
A „törekvés” szó azt jelenti, hogy a cselekedeteinknek, a gondolatainknak mi választunk irányt. Minden új konflik-
tusban választhatok, hogy magamat akarom igazolni, a magam érdekét, büszkeségét védem, vagy szomjasan tapa-
dok Krisztusra, hogy Neki legyen igaza, Ő jelentse ki magát bennem. Merre fordítod a gondolkodásodat? Minden 
keresztény, aki újjászületett, életet kapott. Az a neve, hogy él. De dönthet úgy, hogy bezárja az élet forrását, levá-
lasztja magát Krisztusról, hamis forrásokat, bálványokat követ, megelégszik a „test” szerinti élettel, azzal, ami az ő 
saját forrásaiból – céljaiból, elképzeléseiből, módszereiből – származik. 
Marad a zombi-lét.  
A szárdiszi gyülekezetben a még mindig élő hívőket úgy jellemzi Jézus, 
hogy nem szennyezték be a ruhájukat. Ez azt is jelenti, hogy akiknek már 
csak a nevük, hogy élnek, azok bizony vastagon beszennyezték a ruháju-
kat. Úgy élnek, mint a világ fiai. De a világ fiainak legalább nem az a ne-
vük, hogy élnek. Nincs szörnyűbb, mint a zombi-keresztény lét. Élhetne, 
de inkább mégsem. Vereségben él, de próbál nem törődni vele. Elég a 
látszat. Mi lesz akkor a világgal? Nekik még az sincs! 
 
Mennyire szomjazol az életre? Egyedül Krisztus tud számodra az élet 
forrása lenni. Sokat segíthet egy jó prédikáció, egy jó könyv, mint pl. a Mai Ige. De egyik sem lehet számodra az élet 
forrása! Csak az, amit személyesen mond neked Krisztus, a küzdelmek, amit személyesen vele harcolsz végig, az 
igazságok, amiket személyesen Ő ír a szívedre.  A hívő életem korai szakaszában volt egy idő, amikor nagyon le vol-
tam terhelve: munkahely, sorban született gyerekek, anyagi gondok. Úgy gondoltam, Isten is elnézi, hogy nem na-
gyon van időm csendességre. Azonban egy idő után szinte fizikailag éreztem, hogy fogy el az igazi élet bennem. Elő-
ször csak annyit tettem, hogy a munkahelyre utazva elővettem egy zseb-újszövetséget, és azt olvastam a buszon. 
Annyira zsúfolt volt, hogy nem kellett félnem az eleséstől. Az a néhány perc is akkora változást hozott, hogy addig 
kerestem, míg megtaláltam a módját, hogyan tudok jobban elmélyedni Istenben.  
Ha képesek vagyunk halálban tartani a makacs énközpontúságot, a mélységes bizalmatlanságot, és Isten felé meg-
alázzuk, kinyitjuk a szívünket, akkor élet árad szét bennem és a környezetemben az élet és békesség forrása leszek. 

Rájövök, hogy igazából mindig ezt kerestem, a szívem mélyén mindig erre vágytam. Élet és 
békesség lesz bennem és emberi kapcsolataimban. 

Elhangzott: 2018-05-27 
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Igaz történet 
a "Példázatok, igaz történetek bibliai igazságok megvilágítására" című könyvből. 
 
Az amerikai Chicago városában tűz ütött ki egy sokemeletes házban. A tűz mindenféle segítséget lehetet-
lenné tett a házon keresztül, a felvonó is működésképtelenné vált. A tűzoltók ezért villámgyorsan odatol-
tak egy hosszú létrát a ház falához, és így mentették kívülről a lakókat. Amikor már azt hitték, hogy min-
den embert biztonságba helyeztek, váratlanul még egy fekete asszony kiabált a 13. emelet egyik ablaká-
ból. Mellette néhány gyerekfej tolongott az ablaknál. 
A tűzoltók ismét odatolták a létrát, de elszörnyedve állapították meg, hogy nem ér el egészen odáig. Az a 
tűzoltó, aki felmászott a legutolsó lépcsőfokig, látta az anya és gyermekei rémült, kétségbeesett arcát. A 
létra azonban rövid volt, nem tudott segíteni. Tegye kockára az életét, hogy segítsen ezen a fekete csalá-
don? Hiszen neki, magának is van otthon családja. 
Szívében azonban győzött a kétségbeesettek iránti szeretet és a kötelességtudat. Így azután a szédítő ma-
gasságban előre lendült a 13. emeleti ablakig, és két kezével megkapaszkodott az ablakkeretben. Mögötte 
más tűzoltók is felmásztak a létrára, akik a lábánál fogva tartották őt. 
Ekkor elkezdődött a mentőakció. Az anya mindhárom gyermekét leeresztette a tűzoltó hátán keresztül; 
végül ő is beleereszkedett a hátán keresztül a többi tűzoltó erős kezébe. Mind a négyen megmenekültek. 
Lent az utcán hatalmas embertömeg gyűlt össze, és nagy izgalommal figyelte a drámai mentőakciót. 
Ekkor a bátor tűzoltónak akartak segíteni bajtársai, hogy vissza tudjon jönni a létrára, majd le a földre. Az 
ő ereje azonban kimerült; túlságosan sokáig kellett az ablakkeretbe kapaszkodnia. A keze ekkorra már 
olyan merevvé vált, hogy felmondta a szolgálatot. Bár a következő tűzoltó erősen tartotta a lábát, mivel 
elveszítette az egyensúlyát, a 13 emelet magasságból a mélybe zuhant. A sok nézőből álló tömeg, amely a 
bátor férfi munkálkodását figyelte, egy emberként sikoltott fel. 
Azonnal kórházba szállították, de ott már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Feláldozta az életét 
azért az asszonyért és annak gyermekeiért. Az emberek még hosszú idő múlva is mély megindultsággal 
beszéltek erről az önzetlen emberről. 
 
Ez a megrázó történet rávilágíthat a Golgotán lezajlott isteni üdvesemény teljes horderejére, és megért-
hetjük, hogy mit jelent: 
"Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek az Ő vére ál-
tal." (Efézus 2,13) 
Csak Jézus áldozati halála és vérének ontása hidalja át a bűn szakadékát, amely közöttünk, elveszett em-
berek, és az örökkön-örökké szent mennyei Isten között tátong. Jézus Krisztus belépett a hasadékba, Ő az 
élő híd, a mennyei Atyához vezető élő út (János 14,6, Zsidók 10,20). Általa lettünk közelvalókká, olyan 
közel, hogy az élő Isten gyermekei lehetünk. Ezért nem lehetünk elég hálásak a mi dicsőséges Üdvözítőnk-
nek, Jézus Krisztusnak! 
 
(forrás: Joachim Langhammer: Példázatok, igaz történetek bibliai igazságok megvilágítására. Evangéliumi 
Kiadó, Bp. 2002.) 
 
 
 

Szilágyi József 

7.oldal Tekintetünk 

Igaz történet Szilágyi József 

2018 július 



 

 

 
 

Filadelfia - a kis mozdony 
 
Jel 3:7-14 „A filadelfiai gyülekezet angyalának ezt írd: 
Ezt üzeni a Szent, az Igaz, akinek kezében van a Dávid kulcsa. Ha ő kinyit egy ajtót, azt senki sem zárhatja be. De ha 
bezárja, akkor senki sem képes kinyitni. »Ismerem mindazt, amit teszel. Látod, kinyitottam előtted egy ajtót, ame-
lyet senki nem zárhat be. Tudom, hogy bár gyenge vagy, mégis követted tanításomat, és nem tagadtál meg engem. 
Lásd, idehozom eléd azokat, akik a Sátán zsinagógájához tartoznak! Ezek azt mondják, hogy ők zsidók, de valójában 
nem azok, csak hazudnak. Eléd hozom őket, hogy meghajoljanak a lábad előtt, megértsék és elismerjék, hogy én 
mindig szerettelek téged. Mivel engedelmeskedtél a szavamnak, hogy türelmesen tarts ki, azért én is megmentelek 
a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy próbára tegye a Föld lakóit. 
Hamarosan eljövök! Ragaszkodj ahhoz, ami a tiéd, és abban tarts ki! Akkor senki nem veheti el a koronádat! Aki 
győz, azt mindörökké oszloppá teszem Istenem templomában. Ráírom Istenem nevét. Ráírom Istenem városa, az Új 
Jeruzsálem nevét, amely a Mennyből száll le Istenemtől. Ráírom az én új nevemet is. Akinek van füle, hallja és értse 
meg, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek!«” (EFO) 
 
A Jelenésekben szereplő hét gyülekezet közül csak kettő van, akiket Jézus fenntartások nélkül elismer. A többinél 
mind szerepel az: „De ez a mondásom ellened…” A város neve: „filadelfia”, azt jelenti: testvéri szeretet. Jézus elis-
meri, hogy ez a gyülekezet valóban megéli a testvéri szeretet. Ahogy Jézus szólt akkor annak a gyülekezetnek, úgy 
akar most nektek is szólni. 
Jézus bemutatkozással kezdi: ezt mondja az, aki szent, aki igaz, és akinél vannak a kulcsok. 
 
Szent: vagyis erkölcsileg tökéletes, hibátlan, nincs benne semmi gonosz. Külön van választva Isten számára. Noha a 
zsidók, a zsinagógák elutasították, Jézus jelleme alapvetően szent. Mivel Ő szent, a szavai is szentek, és ezeknek a 
szavaknak engedelmeskednünk kell. 
Igaz: vagyis mindig az igazságot mondja, sőt a jelleméhez tartozik az igazság. Ő teremtett mindent, Ő a mindenek 
felett való igazi valóság. Nem mítosz, nem mese, Ő a valóság. Amikor Jézussal szemben állunk, akkor nem csak az 
igazság homályos árnyékával találkozunk, hanem magával AZ IGAZSÁGGAL, és akkor „megismeritek az igazságot, és 
az igazság megszabadít titeket.” (Ján 8:32) Minden más emberi beszédet érdemes megvizsgálni, hogy valóban úgy 
van-e, a próféciákat is. Az emberek szavainál néha hangosabban beszélnek a cselekedeteik. Jézus azt szeretné – ezt 
értékeli a filadelfiaiakban– hogy a cselekedeteink összhangban legyenek a szavainkkal. 
Nála vannak a kulcsok: Dávid kulcsai – nem a zsinagógában, sem semmilyen más vallásban. Egyik vallásnak sincs 
kulcsa a Mennybe való belépéshez, csak Jézusnak: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyá-
hoz, csak énáltalam.” (Ján 14:6) 
 
Hadd illusztráljam a filadelfiai gyülekezetet egy angol mesekönyvvel: „A legkisebb mozdony”. Ez a mozdony arról 
volt híres, hogy mindig így zakatolt: „Szerintem menni fog, szerintem menni fog.” Nagy terheket húz fölfelé a he-
gyen, és a többi mozdony szerint nem lesz képes rá, mert túl kicsi, ne is próbálkozzon. De ő továbbra is ezt zakatol-
ja: „Szerintem menni fog, szerintem menni fog.” Az utasok a vonaton így bátorítják: „Szerintünk is menni fog, sze-
rintünk is menni fog.” Tehát igenis megpróbálja, és sikeresen elvégzi a feladatát. 
 
Sokszor ilyen a gyülekezet is. A pásztor azt mondja: „Érjük el a városunkat Jézus számára! Szerintem menni fog, sze-
rintem menni fog.” De ez semmit sem ér, ha a gyülekezet tagjai nem úgy válaszolnak: „Szerintünk is menni fog, sze-
rintünk is menni fog.” A felolvasott igében van egy fontos szó: „mégis!” „Tudom, hogy bár gyenge vagy, mégis kö-
vetted tanításomat, és nem tagadtál meg engem.”  Ha a „mégis” szóra rákeresünk egy konkordanciában, vagy prog-
ramban, rengeteg bátorítást, egy egész kincsestárat találunk. Mert rengeteg ember mondhatja: „Ugyan már, ho-
gyan nyerhetjük meg a városunkat Jézus számára, ez túl nagy feladat!” De mondhatjuk rá: mégis! Jézus erejével, 
emberek bátorításával – mégis!  
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A filadelfiai volt a legkisebb a hét gyülekezet közül. Jézus azonban elismerőleg szól róluk, és azt mondja: „Feladatot 
bízok rátok, mert tudom, mi mindent cselekedtél eddig!” Lehet, hogy ti is nehéz harccal álltok szemben, és hajlamo-
sak lennétek azt mondani: nem tudom megoldani, nem tudok győzni, túl nagy a feladat. Akkor inkább mondjátok: 
„Szerintem menni fog, szerintem menni fog.” Mégis! Jézus megdicséri ezt a gyülekezetet: „Tudom, hogy bár gyenge 
vagy, mégis követted tanításomat, és nem tagadtál meg engem… engedelmeskedtél a szavamnak, hogy türelmesen 
tarts ki.” Jézus minden cselekedetünket és gondolatunkat ismeri, hiába is kérnénk: most légyszíves ne figyelj rám 
egy ideig. Mondhatjuk Jézusnak: én nem vagyok jelentős, nem túl bölcs, mennyi kínom és fájdalmam van, mennyi 
nehézség áll előttem, nem tudok sok mindent tenni. De egy gyülekezetben mindenkinek van tennivalója! 
 
A gyülekezetet én nem üdülőhajóhoz, hanem hadihajóhoz hasonlítanám – a nagyobbakat repülőgép-anyahajóhoz. 
Az üdülőhajón kényelmesen hátra dőlünk, és várjuk a kiszolgálást. „Pásztor, légyszíves táplálj engem jó prédikáció-
val, hogy kibírjam egy hétig.” A hadihajón nincs „haszontalan teher”, mindenkinek feladata, felelőssége van. A gyü-
lekezet is ilyen! A filadelfiai üzenet alapján felszólítalak, hogy találjatok magatoknak feladatot! Keressétek meg a 
pásztort és jelentkezzetek: „itt vagyok, adj nekem valamilyen munkát!” Ézsaiás azt mondta: „Itt vagyok uram, küldj 
engem!” Sokan azt mondják: „Itt vagyok Uram, küldd a pásztort!” Pedig azt kellene mondaniuk: „Szerintem menni 
fog, szerintem menni fog.” 
Nem az számít, milyen nagy egy gyülekezet. Ausztrál mondás: „Nem az a fontos, mekkora a kutya, hanem az, mek-
korát harap!” Egy kicsi, de hűséges gyülekezet is fantasztikus dolgokat vihet véghez, ha engedelmeskedik Jézusnak 
kompromisszumok nélkül – mint a filadelfiai. Nem voltak sokan, de hűségesek voltak, a legerősebbek voltak a hét 
közül, és egyedül ott van még ma is gyülekezet! 
 
„…kezében van a Dávid kulcsa. Ha ő kinyit egy ajtót, azt senki sem zárhatja be. De ha bezárja, akkor senki sem képes 
kinyitni.” A kulcs a hatalom jelképe. Hatalom, hogy megnyisson lehetőségeket, és hogy bezárjon lehetőségeket. A 
siker kulcsa Jézus kezében van, nem a mi kezünkben, nem a mi eszünkben, a mi erőnkben. Az előrejutáshoz tud-
nunk kell, hogy Jézus ismer minket, és terve van velünk. „Tudom…” Jézus pontosan ismer, hogy igaz szívvel követed-
e őt, vagy csak vallásoskodsz. Én nagyon örülök, hogy Jézus név szerint ismer engem. 
1991-ben elhatároztam, hogy eljövök Magyarországra (Ausztráliából, ahol élek), hogy megnézzem, mi lett azzal a 
26 000 emberrel, aki megtért Billy Graham evangelizációján, és segítsek, ahol tudok. Volt egy ajánlólevelem egy 
gyülekezethez, de ott bezárták előttem az ajtót. Mivel makacs magyar vagyok, tovább kopogtattam, és végül nyitott 
ajtóra találtam. Nem tudtam akkor még, milyen lehetőségek nyílnak előttem, nem is sejtettem, hogy még 27 év 
múlva is jövök Magyarországra. Tudjátok, Isten kinyitja az ajtót, de nem lök be. Neked kell belépned.  
 
Lehet, hogy az Úr már nyitott neked ajtót, de félsz belépni. Neked kell elhatározni magad, onnan indul a dolog. Ha 
kopogtatsz, Ő ajtót nyit, ha kérsz, ad neked. Lehet, hogy azt mondod: Uram, csinálj már valamit! De Ő azt mondja: 
arra várok, hogy te csinálj már valamit! Indulj el valamerre, és garantálom, hogy csodálatos dolgok nyílnak meg 
előtted. Én például féltem betöltekezni Szent Szellemmel, az Úr biztos majd elküld Afrikába és eldobja a kulcsot. Az 
életem Isten kezében van, és fantasztikus dolgokat tett velem ez alatt a 27 év alatt.  
Az Úr nem kérdezi, hány éves vagy, hány diplomád van, csak azt kérdezi: „Akarsz-e velem jönni?” És ha igent mon-
dasz, fantasztikus túrára vezet. Nem mondja meg előre, mi minden fog történni, lehet, hogy ha előre tudnád, elsza-
ladnál. Csak lépésről lépésre vezet. Félsz lépni, félsz betöltekezni Szent Szellemmel, akadályokat látsz, túl kicsi moz-
donynak érzed magad? Szeretném, ha azt mondanád: „Szerintem menni fog, szerintem menni fog.” Lépésről lépés-
re, egyre följebb, egyre mélyebbre Isten megismerésében. Egyre nagyobb befolyásunk lesz a városunkra, az orszá-
gunkra, hogy ők is megismerjék Istent. 
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Karosszékes kegyelem vagy szolgálat és munka 

Jel.3:7-13: „A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit 
kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, 
amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az 
én nevemet. Íme, neked adok némelyeket a Sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, 
pedig nem azok, hanem hazudnak: íme, elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én 
szeretlek téged. Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájá-
ban, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar: tartsd meg, 
amid van, hogy senki el ne vegye koronádat. 
Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké, felírom rá az én Istenem nevét és 
az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új ne-
vemet. 
Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!” 
 
A mai Igei üzenet úgy jelent meg előttem, mint egy bátorító, tanító és egyben gyönyörű festmény. 
Ennek a festménynek van egy átfogó kerete, illetve egy képi része. 
Nézzük először a keretet. 
Nagyon sokszor halottunk arról tanítást, hogy a kegyelem ingyen van. Ez egy megkérdőjelezhetetlen Bibliai igazság, 
a hitünk egyik alapja. 
Ezt mi kiérdemelni, pénzen vagy jótéteményekkel megvásárolni soha nem tudtuk, és nem is fogjuk tudni. 
Anyagias világunkban valljuk be, hogy szeretjük az ingyen dolgokat. 
Ha valami ingyen van, ha valamiért nem nekünk kell megdolgozni, akkor szívesen dőlünk hátra, és élvezzük az in-
gyen árut – akár egy jó, kényelmes karosszékben. 
De vajon ilyen-e az Isten kegyelme is? 
Vajon lehet-e az Isten kegyelmét egy „karosszékes ingyen árunak” minősíteni? 
Olyannak, amit ha megkapunk, akkor beléptünk az abszolút kényelem, a korlátok nélküli szabadság, és a semmitte-
vés kívánatos országába? 
Vajon jelenti-e azt az Isten kegyelme, hogyha ezt elfogadod, akkor a továbbiakban nincs semmi tennivalód? 
Ismerjük a „Talentumok” példázatát. 
Mát.25:14-15: Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. 
Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és 
elment idegenbe. 
A Károli féle fordítás ezt úgy fogalmazza meg, hogy egy ember útra akart kelni, ezért hívatta a szolgáit, és átadta 
nekik azt, amije volt. 
Olvastam egy Igei magyarázatot, amely az embert, aki útra akart kelni, Jézussal azonosította – aki 33 év földi lét 
után visszament a Mennybe. Ő a tanítványait bízta meg azzal, hogy az általa elkezdett munkát folytassák a Földön.  
Sokat mond az a mondat, hogy „amije volt, átadta nekik”. 
Isten mindenkinek az erejéhez – az ajándékaihoz képest ad feladatokat, és mindenkitől vár el munkát. Van olyan, 
akinek 5 talentumot adott, van akinek kettőt, van akinek egyet. De mindenkitől elvárja, hogy használja az ajándéka-
it. Senki nem mentheti fel magát, hogy nincs semmi tehetsége, feladata. És nem érdemes várni jobb időkre, kedve-
zőbb feltételekre sem. 
Isten az ő INGYEN kegyelmét nem azonosította a karosszékben ülő semmittevés kényelmével. Ő szolgálatra – 
munkára hívott el. 
 
Szóval mit is jelent az Isten kegyelme? 
Karosszékes kegyelmet,… vagy szolgálatot és munkát? 
Még egy utolsó gondolat a kép keretéről. 
Kérem figyeljétek meg, hogy azt mondtam, hogy Isten szolgálatot és munkát vár, de nem kényszerit munkaszolgá-
latra. 
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Nem kényszerítette a gazda sem a példázatból az egy talentumos szolgáját, hogy kereskedjen azzal, amit kapott. 
Meghagyta neki a döntés szabadságát, hogy mit kezd azzal, amit kapott. Viszont a döntésének meg volt a következ-
ménye. 
Ennyit a kép keretéről. 
Nézzük akkor most magát a képet. 
Első ránézésre olyan, mint egy „három kívánság mese”. 
Ha mondjuk a következő éjszaka megjelenne neked Isten álmodban, és azt mondaná, hogy hármat kívánhatsz a föl-
di életedre vonatkozóan, talán nehéz lenne jobbat kívánni, mint amit a filadelfiai Gyülekezet kapott. 
A három dolog: lehetőségek, felmagasztalás, védelem. 
Nézzük meg újra az Igét. 

„nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be” – mi ez, ha nem korlátlan lehetőség? 
Jaj de jó is ezt olvasni, de szeretjük ezt idézni. És főleg milyen jó ezt átélni. 
Istennek van hatalma letörni a vaszárakat, a bilincseket. És van hatalma kinyitni az ajtókat – lehetnek azok akár bör-
tön ajtók is. 
Emlékezzünk Péterre, Jézus tanítványára, akit az első Pünkösd után börtönbe zártak. A Gyülekezet buzgón imádko-
zott érte, erre éjjel eljött egy angyal, a bilincsek lehulltak, az ajtó kinyílt. 

íme, elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt – mi ez, ha nem felmagasztalás? 
Biztosan emlékszünk József fiatalkori álmára: először meghajoltak előtte a testvéreinek a kévéi, utána meghajolt 
előtte a nap, a hold és 11 csillag. 
Lett is belőle irigység, de amikor valakit Isten felmagasztal, akkor az ilyen.  
Mert Istennek szuverén joga, hogy megalázza azt, akit Ő akar, és felmagasztalja azt, akit Ő akar. 

én is megtartalak téged a kísértés órájában – mi ez, ha nem tökéletes védelem? 
Nincs az a biztonsági cég, nincs az az őrző-védő Kft, amely olyan biztonságot garantálhat, mint az Isten védelme. 
Emlékeztek Dánielre? Isten arra is képes volt, hogy bezárja az oroszlánok száját. És biztosak lehetünk benne, hogy 
ezek nem szelíd, idomított cirkuszi oroszlánok voltak, mert amikor Dániel vádlóit vetették be a verembe, egyből fel-
falták őket. 
Kérdezem, ki ne szeretne lehetőségeket, felmagasztalást, és védelmet kapni Istentől? 
A mai üzleti világban ezt úgy hívnánk, hogy egy igen vonzó „juttatási csomag”. 
Csomag, amely lehetőségeket, felmagasztalást és védelmet kínál. 
Én személy szerint nagyon szeretném ezt a csomagot magamnak, a családomnak, a Gyülekezeti közösségemnek, sőt 
Magyarországnak is! 
Ezt tartalmazza ez a kép – első látásra. 
De vajon csak ennyit? 
Vizsgáljuk meg kicsit részletesebben, és azt fogjuk látni, hogy a „juttatási csomagot” megelőzte valami. 
A csomag minden elemének volt egy előzménye. 

A nyitott ajtó előzménye az engedelmesség – Isten szava iránt. 
„…bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet – EZÉRT - Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki 
sem zárhat be…” 

A felmagasztalás előzménye – Isten nevének megvallása 
„…nem tagadtad meg az én nevemet – EZÉRT - íme, elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt…” 

A védelem előzménye az állhatatosság 
„…megtartottad állhatatosságra intő beszédemet – EZÉRT - én is megtartalak téged a kísértés órájában…” 
Figyeljük meg, hogy milyen ok – okozati párokba rendezhetők Isten juttatási csomagjának elemei. 

engedelmesség – lehetőségek (nyitott ajtók) 
megvallás – felmagasztalás 
állhatatosság – Isteni védelem 

 
Ugye értjük a filadelfiai Gyülekezet üzenetét? 
Isten egy vonzó juttatási csomagot szán nekünk, de azt kéri, hogy álljunk fel a kényelmes karosszékből, és szere-
tetben szolgáljunk! 
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Nyilván ne értsük félre, nem a nappaliban levő karosszéket kell kidobni – A testnek szüksége van pihenésre. 
De az elkényelmesedés, a szellemi eltompulás, a közöny, az önzés karosszékét ki kell dobni, ha növekedést akarsz a 
személyes életedben, a családodban és a Gyülekezetben. 
 
Befejezésül egy példát szeretnék elétek hozni arra nézve, hogy a megvallás–felmagasztalás, ok-okozat hogyan mű-
ködik ma is. 
Dr. Billy Graham neve világszerte ismert, közülünk is sokan – vagy talán mindenki ismeri. Tudjuk, hogy idén február-
ban ment el közülünk, közel 100 évesen. 
Az elmúlt héten beleolvastam néhány róla szóló cikkbe. 
Két dolog szembetűnően kiemelkedik az életében: 
- bátor hitvallás 
- Isten előtti alázat 
 
Mikor végzett a középiskolában, a fiatal Billy ezt írta az évkönyvbe: "A jövőre vonatkozó reményem és tervem az, 
hogy Istent szolgálhassam, az Ő akaratában járjak és hirdessem az evangéliumot." 
Az evangélium hirdetésében nagyon bátor volt. 
Már-már pimasz, tolakodó magatartásának eredménye volt az, hogy belépést kapott az Ovális Irodába, az USA elnö-
keinek irodájába 1950 júliusában. A beszélgetésben Graham az elnök személyes hitéről érdeklődött. Mikor Truman 
elmondta, hogy hisz a hegyi beszédben és próbál a nagy parancsolat szerint élni, az evangélista azt válaszolta, hogy 
az kevés. A találkozó imádsággal zárult. Ez a történet is mutatja, hogy mennyire őszintén viselkedett Graham a 
„legnagyobb emberek” társaságában is. 
 
1973-ban az addigi legnagyobb missziós alkalmat tartotta Szöulban, Dél-Koreában, amelyen több mint 3 millió em-
ber vett részt. 
De Billy Graham gyorsan elhárítja a figyelmét magáról. A következőket mondta: 
"Bármi nagy dolog is történt az én életem során, az mind egyedül Isten műve, Ő cselekedte. Mindenkor Övé a dicső-
ség, nem az enyém. Ez a fontos!" 
Szolgálata folyamán egyre növekedett az ismertségben és az elismerésben. 
Szokták őt „Amerika prédikátorának”, az „elnökök barátjának” nevezni, aki az elmúlt hat évtizedben a világ 185 or-
szágában 210 millió ember előtt hirdette a Biblia üzenetét. 
Ha ehhez hozzávesszük a rádiós és televíziós igehirdetéseket is, akkor körülbelül kétmilliárd ember hallhatta őt. 
1993-ig két és fél millió embert tartottak nyilván, akik az ő szolgálata kapcsán döntöttek Jézus Krisztus mellett. 
Missziós küldetése mellett Harry Trumantól George W. Bush-ig tizenegy amerikai elnök barátja, tanácsadója és lelki-
gondozója volt. 
 
Mindeközben a következő megvallásokat tette a szolgálata kapcsán: 
"Csak egy néző vagyok, aki csodálattal figyeli az Úr nagy tetteit." 
"Nem vagyok nagy prédikátor, és nem is állíthatnám magamról, hogy nagy prédikátor lennék. Egy hétköznapi szol-
gáló vagyok, aki a tőle telhető legjobb módon igyekszik az evangéliumot hirdetni, a többit az Úr végzi el." 
 
Legyünk mi is engedelmesek, bátor hitvallók, alázatosak és állhatatosak. 
Isten részéről meg lesz a jutalmunk! 
Úgy legyen – ÁMEN! 
 
Elhangzott: 2018-06-10-én 
 
 

Kui Vilmos 
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Átéltem a Filippi 4:19-et 

Már hosszú évek óta emelőgéppel emelnek ki az ágyból, be a kerekesszékbe, valamint a fürdőkádnál be-ki. Bő 11 
éve hozzájutottunk egy olyan emelőhöz, ami egy lehajtható kar segítségével kitámasztható a kádra, így biztonságo-
san, a fölborulás veszélye nélkül tudnak betenni a kádba, és kivenni belőle. Az évek során néhányszor meghibáso-
dott ez a gép, de mindig helyrehozta valaki. Néha annak a cégnek a munkatársa, amelytől ezt egykor megvettük (kb. 
93%-os méltányossági OEP támogatással), de volt, hogy egy autómentős ismerős frissítette az olajat a hidraulikájá-
ban. A forgalmazó cég már rég megszűnt, és nem volt olyan jogutódja, amely vállalta volna a szervizelését. A 
Gyógyászati Segédeszközök Gyára ugyan forgalmaz ilyen készüléket, de mivel ezt nem tőlük vettük, nem voltak haj-
landók javítani, és más segédeszköz javítókkal sem mentünk semmire, mert „nem ismerték”, nem vállalták. 
Nos, nagyjából két évvel ezelőtt az emelő kitámasztó karja gyengélkedni kezdett, de – mint említettem – nem na-
gyon találtunk hozzá megfelelő szerelőt. Egy barátunk ideiglenesen szóra tudta bírni ezt a kart, de látszott, hogy a 
megoldás ideiglenes. Ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk felíratni egy rehabilitációs ortopéd orvossal – ilyen 
segédeszközt tíz évenként lehet íratni. Mondták nekünk, hogy majd sokat kell várni rá, meg most már nem olyan 
bőkezű az OEP a támogatásokkal, mint egykor, de nem volt más út. Kell az emelő, ha fürödni akarok. 
Tehát felmentünk a Fodor Szanatóriumba (ma OORI). Ugyanattól az orvostól kértünk időpontot, aki az előző emelőt 
felírta. Vittünk egy saját fogalmazású kérvényt (átírtuk a régit), és vittük a GySGy árajánlatát is (amitől padlót fog-
tunk, amikor megláttuk). Az orvos először vonakodott felírni. Azt mondta, túl drága – Németországban gyártják és 
közel 1,8 millióra tartják. Azt mondta, az OEP ilyen drága segédeszközt nem fog támogatni, vagy akkora önrészt kér 
tőlünk, ami kifizethetetlen. Ajánlott egy másik emelőt, ami nagyon népszerű, sokkal olcsóbb, és egyben állítógép is. 
Mondtuk, hogy az állítógép nem nagyon érdekel minket, a kádra támasztás viszont annál jobban, úgy hogy mégis 
inkább ezt szeretnénk, ugyanis a piacon közel, s-távol nincs másik ilyen emelő. Az orvos azt mondta, hogy sérülhet a 
szakmai presztízse, ha olyan segédeszközt ír fel, ami kiváltható egy olcsóbbal. Miért ragaszkodunk mi a kádra tá-
masztáshoz, amikor százezerből megemeltethetnénk a kádat, és akkor befordulhatnánk alá az emelővel? Erre is 
lehet támogatást igényelni. Ekkor lelki szemeink előtt megjelent a szétvert fürdőszoba, a por meg a kosz, amivel ez 
együtt járna. Még élénken élnek bennünk a „Kis ház” felújítási képei, de az legalább nem a mindennapi életterünk-
ben zajlott. Az is kérdés volt, hogy egy megemelt kádba hogyan mászna be Anya (!!!) és Tünde (hát igen, ő is öreg-
szik). A doki is láthatta rajtunk, hogy a presztízsének a csorbulási lehetősége nem hatott meg minket különösebben, 
és a kád megemelését sem látjuk olyan sima ügynek, mint ő. Megismételtük, hogy mi azért megpróbálnánk ezt az 
emelőt. Végül, becsületére legyen mondva, felírta, és olyan ajánlást írt hozzá, mintha őszintén hinné, hogy nekünk 
csak ez felel meg. Azt mondta ő is, meg az adminisztrátor hölgy is, hogy az OEP jó esetben egy hónap múlva dönt, 
de inkább kettő, talán több – nem kapkodósak. A doki azt mondta, hogy ha nem jön össze, akkor hamarosan újra 
találkozunk egy másik emelő felírása ügyében. (Ő nyilván erre számított.) Megköszöntük, eljöttünk, imádkoztunk. 
Pár hét múlva érkezett egy levél az OEP-től, hogy jönnek környezettanulmányra – ilyen drága segédeszköznél min-
dig így tesznek. Be is csengetett két hölgy, akik inkább csak adminisztráltak, mintsem minket tanulmányoztak, de 
engedelmesen megnézték, amikor a gondozónőm megmutatta nekik, hogyan működik ez a kádra támasztás. Ittlé-
tük alatt az emelő bemutatta a hibát, nevezetesen, hogy a kart vízszintes helyzetből nem lehet felhajtani függőle-
gesbe. A hölgyek mondták, hogy nem ők döntenek, aztán elmentek.  
Imádkoztunk. 
Rövidesen megjött a határozat: AZ OEP 90%-BAN TÁMOGATJA AZ EMELŐ BESZERZÉSÉT, tehát csak 175.000 forintot 
kell fizetnünk. Vagyis több mint másfél milliót szántak erre az eszközre! Ez ritka, mint a fehér holló. Isten csodát 
tett! Ő még az OEP-et is irányíthatja! Hallelujah! Nagy öröm ez, és nagy megkönnyebbülés. Az emelőt azóta meg-
kaptuk és boldogan használjuk. 
 
Dicsőség Istennek, akinek semmi nem lehetetlen! 
 

 
Gulyás Csilla 
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Filadelfia – a hűségesek előtt ajtó nyílik 
 
Jel 3:7-13 
„A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, 
senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, 
amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg 
az én nevemet. Íme, neked adok némelyeket a Sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magu-
kat, pedig nem azok, hanem hazudnak: íme, elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, 
hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés 
órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. (Íme) Eljövök ha-
mar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem temp-
lomában, és ott marad örökké, felírom rá az én Istenem nevét és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a 
nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek 
mond a gyülekezeteknek!” 
 
Filadelfia város alapítójáról, Pergamon királyáról, II. Attalosz Philadelphoszról kapta nevét. Ismert volt arról, mi-
lyen szeretettel viseltetik testvére, Eumenész iránt, így kapta ezt a melléknevet. Ez a jelentése: „testvéri szere-
tet”. Érdekesség, hogy az USA-ban is van egy igen jelentős város, Philadelphia, Pennsylvania állam fővárosa. Ang-
liából menekült kvékerek alapították 1682-ben, William Penn, egy dúsgazdag arisztokrata segítségével, aki min-
den vagyonát odaadta erre a célra. Az alapítók olyan társadalmat akartak létrehozni, ahol minden keresztény 
szabadon és békességben élhet felekezeti hovatartozástól függetlenül. Ez lett az Egyesült Államok első fővárosa, 
itt írták alá a Függetlenségi Nyilatkozatot és az USA alkotmányát. 
 
„Ezt mondja…”  
Jézus bemutatkozik, mint az összes többi üzenet elején: Ezzel erősíti meg a mondanivalót, és felhívja a figyelmün-
ket: nem akárki mondja ezt. Hogyan hallgatod?! 
 

• A Szent – Isten hibátlan, bűntelen, képmása volt a földön. A szavai is szentek.  
• az Igaz – valódi, őszinte, hiteles, nem hazug, nem megtévesztő. Minden üzenete pontos, igaz ismere-

ten alapul. Én már sok embertől sokféle értékelést kaptam, hideget is, meleget is, nagyon sokszor fel-
színeset, viszont túl magabiztosat. Az egészséges lelkű ember vágyik rá, hogy valós értékelést kapjon az 
életéről: becsüljék meg, ami jó; szeretettel, együttérzéssel figyelmeztessék arra, ami rossz, és esetleg 
eddig nem vett észre; és bátorítást kapjon, hogy változtatni tudjon rajta. Nagy áldás számunkra, hogy 
Jézustól ilyen értékelést kaphatunk! Figyelsz-e rá?  

• Akinél Dávid kulcsa van, amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki –  
Ez a bemutatkozás is megismétel valamit a könyv elejéről, egy apró különbséggel: „Én vagyok az első és 
az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kul-
csai.” (Jel 1:18) 
A kijelentés visszautal egy ószövetségi próféciára: Ézs 22:22: „…Eljákímot (a név jelentése: Isten hozza 
létre, megerősíti, felemeli), Hilkijjá fiát nevezem ki szolgámmá, …Ő viseli gondját Jeruzsálem lakóinak és 
Júda házának. Az ő vállára teszem Dávid palotájának kulcsát. Amit kinyit, nem tudja bezárni senki, és 
amit bezár, nem tudja kinyitni senki.” 
Eljákim Isten által személyesen felkent teljhatalmú gondviselő lett Izrael királysága felett. Jézus ezt a 
tisztet veszi át és teljesíti be. Isten Felkentje, a Messiás, teljhatalmú Úr, nem csak Izrael népe, de az 
egész mindenség , sőt a halál és a kárhozat fölött is. Nem azért viseli ezt a hatalmat, hogy a halálba és 
kárhozatba küldjön minket, hanem épp fordítva. Kinyitja az ajtót, hogy kiszabadulhassanak azok, akik a 
halál és a kárhozat foglyai. Nála van a megmásíthatatlan ítélet örök sorsunkról. Ő az út az Atyához, a 
kulcs a szeretet kulcsa, mert a vére árán váltott meg. Az Ő hatalma és döntése végleges és megváltoz-
hatatlan. 
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Tudok cselekedeteidről, és íme… 
Még mielőtt elmondaná az értékelést, rögtön ígérettel kezdi: Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zár-
hat be, 
Nagyon sokra becsülheti ezt a közösséget! Nem lát okot bírálatra, viszont bensőséges szeretettel szól hozzájuk, 
őszintén átérzi minden nehézségüket: „…mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagad-
tad meg az én nevemet.” Kevés erőd van, sokat küszködtél, és hűséges voltál minden körülmények között – itt az 
ideje, hogy kapj egy nagy lehetőséget. Isten Országában van egy fontos alapelv, de a világban is így kellene működ-
jön: Máté 25:21: …Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután,”! Aki egy kisebb feladaton 
hűségesnek, megbízhatónak bizonyul, csak arra érdemes nagyobbat bízni 
Ha kevés az erőd, és a lehetőségeid, maradj hűséges! József és Dávid nem tudták, mikor teljesednek be Isten ígére-
tei – de ami lehetőségük volt a cselekvésre, azt Isten iránti hűséggel végezték. Az ébredés elindulását, Isten Szellem-
ének hatalmas kiáradását mi nem garantálhatjuk, ez Isten műve, mint a „Hőgyesben” az 1974-75-ös években. Az 
ébredésnek végső soron egyetlen kulcsa van, és az Jézus kezében van, ahogy az elején olvashattuk. Mi annyit tehe-
tünk, és azt meg is kell tennünk, hogy maximálisan hűségesek vagyunk a kevésen. Közben azért vágyunk a többre is 
– de vádaskodás, önvád, vagy értelmetlen pótcselekvések nélkül. Ha Isten egyszer csak megnyit egy ajtót, azon be 
kell tudni lépni! Ezért vár Isten a bátrakra, elszántakra és hűségesekre. 
Íme – ez egy érdekes szó, amit hajlamosak vagyunk üres töltelékszónak tekinteni. Valójában azt jelenti: figyelj jól, 
fontos dolgot mondok, figyeld meg, mit szándékozok cselekedni. A filadelfiai üzenetben négyszer hangzik el: 

Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, 
Íme, neked adok némelyeket a Sátán zsinagógájából, 
Íme, elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. 
(Íme – a görög eredetiben) Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat. 

A többi üzenetben az „íme” ritkán hangzik el, de érdemes összevetni a laodiceaiaknak szólóval: 
Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele 
vacsorálok, ő pedig énvelem. (Jel 3:20). Nem hogy Jézus adhatna nekik nyitott ajtót, de Ő vár arra, hogy a gyüleke-
zet méltóztasson végre beengedni a saját ajtójukon! 
Az „íme” után olyan üzenetek hangzanak el, amik a jövőre vonatkoznak. Isten nem csak értékel – felkészít a jövőre, 
hogy hogyan reagálj. A bibliai prófécia nem puszta jövendő mondás, nem a kíváncsiságunkat akarja kielégíteni! Az 
utolsó időkre szóló próféciáknak nem az a célja, hogy pontos lebonyolítási forgatókönyvet kapjunk; hanem inkább a 
szükséges hozzáállásra figyelmeztet. Nehéz, az egész földet megpróbáló időszak jön! De ha megtartod a beszéde-
met, én is meg tudlak tartani. 
 

A nyitott ajtó: ellenségeid is megtérnek! 
A Sátán zsinagógája kifejezés azokra a zsidó vallási vezetőkre vonatkozik, akik dühödten támadták Jézus követőit. 
Mivel Jézust hamis Messiásnak tartották, úgy gondolták, hogy a követőiket bármilyen eszközzel üldözni, megsemmi-
síteni kell. Így gondolkodott Pál is, megtérése előtt, Saulként. Nem antiszemitizmusról van szó tehát (az antiszemi-
ták a hamis zsidókhoz hasonlóan hamis keresztények), hanem arról: kik képezik valójában Isten népét? Természetes 
születés, vagy újonnan születés által? Pál válasza: 
Mert nem az a zsidó, aki külsőleg az, sem nem az a körülmetélkedés, amely a testen, külsőleg látszik; hanem az a 
zsidó, aki belsőleg az, és az a körülmetélkedés, amely a szívben van, Lélek szerint és nem betű szerint. Az ilyen dicsé-
rete nem emberektől van, hanem Istentől. (Róm 2:28-29) 
A természetesen alapuló vallásosság mindig dühödten támadja a szellemit. A szmirnai üzenetben is erről van szó: 
Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják ma-
gukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. (Jel 2:9) 
Imádkozzunk ellenségeinkért! Isten az, aki ajtókat nyit és zár, aki megtérésre tudja vezetni ellenségeit. Valamikor 
mindannyian azok voltunk! Számíts rá, ne fáradj bele, ne légy keserű, vagy bosszúálló! Érdekes, hogy manapság so-
kan térnek meg zsidók, sokszor vallásos (vagy akár zsidó identitású) háttér nélkül. Új istenélményük lesz, mint Saul-
Pálnak: Izrael Istene szereti a keresztényeket, a magáénak tekinti őket. Jézus pedig nem hazug, hanem igazi Messi-
ás. 
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A város neve – a gyülekezet identitása 
A filadelfia jelentése: testvéri szeretet. Nem a keresz-
tényekről lett elnevezve a város, de érdekes lehet, 
hogy ők értették, mit jelent a város neve. Ha megkér-
dezték őket: Hol laksz? A válasz: Testvéri Szeretet-
ben! Újra és újra hallották, és ki is mondták azt a szót. 
A „filadelfia” többször is előfordul az Újszövetség gö-
rög szövegében: 
1Thess 4:9-10:  A testvéri szeretetről pedig nem 
szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított 
az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is 
ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De 
kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyara-
podjatok ebben,  
1Pét 1:22-23: Tisztítsátok meg lelketeket az igazság 
iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvér-
szeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressé-

tek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. 
Róm 12:9-10: A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretet-
ben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők,  
2Pét 1:3-7: Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, 
hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket 
kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kí-
vánság okoz a világban. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz 
emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhata-
tosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti sze-
retetet. 
A szó a gyülekezeti élet egyik kulcsjelentőségű fogalma: 
1Ján 4:20-21: Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a 
testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, sze-
resse a testvérét is. 
Pál és János öröksége a gyülekezeti kultúrában: a testvéri szeretet. Alapvetően fontos része a „kevésen hűségnek”, 
hogy Isten új ajtókat nyithasson. Minden új lehetőség gyümölcsét hamar tönkre teheti a Sátán, ha szembe tudja a 
hívőket egymással fordítani. Ez a 43 éves hívő életem nagyon szomorú tapasztalata, és 6 ½ éves pásztori szolgála-
tom egyik meghatározó látása! Megdöbbentett, hogy egyes, egyébként aktív hívők mennyire nem vevők a testvéri 
szeretet fontosságára, mert fontosabb a saját egójuk szolgálata, mint Isten Országa!!! Pedig ha az igazság iránt nem 
vagyunk engedelmesek, nem tarthatjuk meg Jézus állhatatosságra intő beszédét, hogy a cél érdekében a nehézsé-
geket is el tudjuk viselni. A filadelfiaiak aktív, egymás iránti türelemmel gyakorolt testvéri szeretete lehetett az egyik 
alapja, hogy Jézus miért kedvelte őket annyira. 
 
Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában 
Jel 21:22 Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úr Isten és a Bárány annak a temploma. 
Isten mennyei temploma nem épület lesz, hanem élő szellemi közösség; valamilyen egyelőre elképzelhetetlenül 
tökéletes közösség megélése Isten, az övéi, és az angyalok között. És ennek a közösségnek, a mennyei istentisztelet-
nek meghatározói lesznek a „filadelfia” hordozói, a kevésen is hűségesek, de a nyitott ajtókra is figyelők, akik a leg-
nagyobb próbák közt is ragaszkodtak Jézus beszédeihez, és bátran megvallották az Ő nevét. Emberileg talán nem 
jelentősek, de a Mennyben azok lesznek! 
Jézus eljön hamar – legyen élő reménységed! Elmúlik az ideigvaló, és megkezdődik az örökkévaló! 
 
Elhangzott: 2018-06-17-én 
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Keddi imaórák 
Imádkozni! Úgy, amint vagyunk, s amilyen hangu-
latban éppen vagyunk, Isten elé állni és hozzá be-
szélni. Ennek csodálatos lehetőségére maga a mi 
Urunk, Jézus Krisztus jogosított fel, amikor azt ta-
nította, hogy mondjuk azt: mi Atyánk! De Ő még 
ennél is több nekünk, nagyobb számunkra! Imád-
ságaink értelme és célja Isten jelenléte! „... ott 
vagyok közöttük” – ígéri Isten. (Mt.18:20) Ezért 
keressük Őt, zörgessünk nála és kérjünk tőle! Ő 
adhat nyitott ajtót elénk és még ráadásul megany-

nyi áldást, - beleértve a próbákat is, ami először nem tűnik 
ugyan kívánatosnak egyikünk számára sem, de később Isten 
kegyelméből megértjük, hogy javunkra szolgálnak, mert Is-
ten jó! 
Egy kis ismertetést szeretnék adni a keddi imaóráinkról. 

Jelenleg 10-15-en szoktunk összejönni egyik héten Pozsgai 
József, másik héten Mézes László testvérünk igei vezetésé-
vel. Bevezetésképpen és befejezésül is énekelünk régi és új 
énekeket, - gitár kísérettel. Számunkra már ezek is igazi 
imák. Megemlékezünk távollevőkről név szerint, könyör-

günk betegeink gyógyulásáért név szerint, felhozott problémás 
élethelyzeteinkre isteni megoldást kérünk. Hálát adunk és dicsér-
jük Istent önmagáért, hogy igazságos és kegyelmes, hogy hűsé-
ges, hogy gondoskodó. Hálát adunk ajándékaiért: a Gyülekeze-
tünkért, az Elöljáróinkért, a szolgáló testvérekért, az országun-
kért és még sorolhatnám. 
Ami engem illet, én úgy kezdtem idejárni a Gyülekezetbe, hogy 
elhívtak egy gyermekeinket, unokáinkat az Úr elé helyező ima-
körbe, ahol mi hívő anyák, nagymamák imádkozhattunk, illetve 
azóta is közbenjárhatunk szeretteinkért. Pár év után és egy ked-
ves hívásra jöttem a Gyülekezetbe, ahol szeretettel befogadtak. 
Mindenkit személyesen szólít meg Isten, és más-más úton érke-
zünk, de ezeken az utakon Jézus Krisztus érdeméért Istenhez 
jutunk, mert van egy közös erős Pártfogónk, a Szent Szellemmel, 

Aki el tud vezetni minket Hozzá. Szüntelen imádkozzatok, mondja a Szentírás és egyéni imáink belső szobánkban, 
fohászaink révén ezt meg is tehetjük. A közös ima alkalmak viszont különösen értékessé válhatnak számunkra Isten 
megismerésében, testvéreink elfogadásában, a szeretetközösség megízlelésében, sőt hitharcainkban is nagy segít-
séget nyújthatnak: „… aki ti közületek való, Krisztusnak szolgája, min-
denkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok 
tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratá-
ban.” (Kol.4:12) 

Kedves Testvérek! Nem szükséges hangsúlyoznom az egyéni és a közös 
imádkozás fontosságát, hiszen az egész Szentírást át-meg átszövi az ima 
gyakorlata és következményei. Az imaórák gyakorlati jelentőségével 
kapcsolatban még két idézet: 2Thess. 3:1 „… imádkozzatok értünk, hogy 
az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék…” Jak.5:16 „Valljátok meg 
bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyul-
jatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” 
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Az Úr az én pásztorom 
 

Rosszul kezdődött ez az esztendő számomra. Január első hetében, odahaza teljesen váratlanul összeestem a kony-

hában, elvesztettem az eszméletemet. Olyan voltam, mint egy élő halott. A férjem mentőt hívott, majd bevittek a 

kórházba az Intenzív osztályra. Késő este azt mondták a családtagjaimnak, hazamehetnek, talán életben maradok. 

Másnap, mikor magamhoz tértem, beszéltek hozzám, értettem, kérdéseket tettek fel, tudtam válaszolni. A főorvos-

asszony igen csak csodálkozott, hogy egy nemrég még kritikus helyzetben levő páciens ilyen hamar helyrejött. Nem 

érti, mitől van ez a csodás, gyors helyreállás. Elmondtam, hogy én hiszek abban a hatalmas Istenben, Aki engem 

megtartott. Ő velem van minden helyzetben. Már gyermekkororomban is megőrzött, amikor egy villámcsapás után 

az ijedtségen kívül semmi bajom sem történt. Annyira javult az állapotom, hogy át is kerültem egy másik osztályra, 

megfigyelésre. Naponta jött hozzám, beszélgetett velem a főorvosnő, bíztatott, hogy beszéljek neki újra az Istennel 

átélt dolgaimról. Én meg lelkesen, örömmel újabb és újabb bizonyságokat tettem neki arról, milyen hatalmas az Úr. 

Valahogy a betegségemről nem sok szó esett közöttünk.  

Nagyon gondos volt az egész személyzet az intézetben. Az ápolónők között volt egy Ofélia nevű hívő asszony is, aki 

elmondta nekem, hogy régebben ő is a szabadkeresztyén közösségben épült, sok testvért név szerint is megneve-

zett, akik ma is gyülekezetünkbe járnak. Látta, hogy az éjjeliszekrényemen van egy keresztyén témájú könyv, mond-

ta, hogy ezt ő is olvasta és szereti.  Ennek kifejezetten örültem. Volt olyan, amikor kiültünk a folyosóra vele és haj-

nali háromig beszélgettünk. Máskor bizalmatlanul nézett be a kórterembe, az ajtóval szemben levő ágyam felé, mi-

kor a főorvosasszonnyal hosszan beszélgettem. Arra gondolhatott, hogy valami panaszom lehet a gyógykezelésem 

során a személyzettel. A főorvosasszony magas rangú orvosszakmai elismerése, viselkedése, a legtöbb dolgozót 

ugyanis távolságtartásra késztette. 

A főorvosnő katolikus vallású volt ugyan, de nagy érdeklődéssel volt aziránt, ahogy én megélem a hitemet. Minden 

alkalmat megragadott, hogy odajöjjön az ágyamhoz, és kért, hogy beszéljek neki Isten hatalmáról. Én pedig nagyon 

szívesen, örömmel tettem. Sok gyakorlati példát említettem neki arról, mennyi mindenen, hogyan segített át Isten 

engem és családomat, hogyan élem át újra és újra a Teremtő gondviselő szeretetét. Neki még senki nem beszélt 

Jézus Krisztusról ilyen módon, látszott rajta, hogy issza minden szavamat. Annyira vonzónak találta a hallottakat, 

hogy megkérdezte tőlem: mit tegyen, hogy ő is részese lehessen Isten kegyelmének. Mondtam neki: fogadd be a 

szívedbe az Úr Jézust! Meg is tette! A vállamra borult és velem együtt, könnyek között, saját szavaival mondta el a 

megtérők imáját! Ez egy nappal a kórházból történő elbocsátásom előtt történt. Kérve kérte, hogy azt az éjjeliszek-

rényen levő könyvet adjam oda neki, mert nagyon szeretne még továbbiakat is megismerni az Úr Jézusról. Hiába 

mondtam neki, hogy nagyon használt az a könyv, sok mindent ceruzával aláhúzogattam benne, természetesen 

örömmel átadtam neki. Azt mondta, nagy kincsnek tekinti ezt az ajándékot. 
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Másnap, könnyes szemmel, testvérként búcsúztunk el egymástól azzal, hogy ha itt nem is, de odaát bizonyára újra 

találkozunk majd egymással. 

Oféliának is nagy örömmel elmondtam, hogy hosszas beszélgetéseinknek gyümölcseként a főorvosasszony befo-

gadta a szívébe az Úr Jézust. Bátorítottam az ápolónőt, hogy ő is bátran vallja meg a hitét ezután mások előtt, hogy 

használni tudja az Úr Jézus. 

Ha csak azért kerültem kórházba, hogy neki egyszerű emberként bizonyságot tehessek, már volt értelme ennek a 

kórházi esetnek. 

A próbáknak ezzel még nem volt vége. 

Még januárban megváltoztatták a gyógyszereimet, amit sorozatos rosszullétek követtek. Sokszor annyira elgyengül-

tem, rosszul lettem, hogy az otthoni egyszerű teendőimet is alig-alig tudtam megtenni. Két hónap telt el így, egyre 

rosszabbul lettem, gyakran le kellett feküdnöm. Közben nagy szükség lett volna a segítségemre, mert a lányomon 

protézis műtétet hajtottak végre és hozzánk költözött egy ideig. „Atyám! Segíts nekem, mert kell, hogy az erőm visz-

szatérjen!”-sóhajtottam föl imádságban. Hogy még kacifántosabb legyen, a férjem a postára menet rosszul lett, ösz-

szeesett. Mentő vitte a kórházba. Mi jöhet még?  

Állíts helyre Istenem! 

És néhány nap múlva valóban lassan jobban lettem! Merész elhatározással abbahagytam az egyik gyógyszer szedé-

sét. Lassan, nehezen, de el tudtam végezni az otthoni teendőket, ápolni tudtam a lányomat a műtét utáni felépülé-

sében. Kilenc nap után hazaengedték a férjemet is a kórházból. Ez történt Húsvétkor. A szokásos ünnepi készülődés, 

takarítás, sütés–főzés elmaradt, de lassan „kiderült az ég felettünk”. Nem maradtunk éhen, a szomszédok bevásá-

roltak, hoztak élelmet nekünk. 

A nagyon nehéz időszak idején mindig ez jött a szívembe: „az Úr az én pásztorom”. A 23. Zsoltár szavaiból naponta 

erőt vettem, ami felemelt és átvezetett a betegségeken, és gyengeségeken. 

Isten meggyógyított bennünket és erőm újra visszatért. Hálás szívvel köszönöm, hogy végig velem volt, nem enged-

te el a kezemet a „halál árnyékának völgyében sem”. 

Május 25-re nemcsak helyreállított az Úr, hanem váratlanul megleptek és nagy szeretettel köszöntöttek bennünket 

rokonaink (13-an) házasságkötésünk 50. évfordulója alkalmából. 

Reméljük, hogy mihamarabb a gyülekezetben is viszont láthatjuk kedves testvéreinket. 
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Rajtunk keresztül 

 R égebben történt már, jó pár hónapja, amikor várakoztam és nem volt jobb dolgom, lapozgatni kezdtem 

egy régi újságot, hogy elüssem az időt, amikor megláttam egy képet. Biztosan voltatok már úgy vele, 

hogy megláttatok valamit, tovább mentetek, lapoztatok, de vissza kellett térni hozzá valamiért. Hát engem sem ha-

gyott nyugodni ez a kép. A Szent Szellem megérintett és tudtam vissza kell lapoznom oda, ahol a képet láttam. Meg 

is tettem. Döbbenetes volt. A cikket még el sem olvastam, csak a képet bámultam és meglepődtem. Mikrofonnal a 

kezében állt egy férfi felemelt kezekkel. Épp beszél vagy énekel, (ez nem derül ki). –Jé, egy gyülekezetről írnak eb-

ben a magazinban!- gondolkodtam hangosan. Nem is értettem. Nagyon kíváncsi lettem, és izgatottan olvasni kezd-

tem a cikket. A döbbenet csak ezután ért igazán. A cím: „Az Y generáció templomai; Hipszter Jézus és az új ateisták; 

-olvasom tovább a nagybetűket- Az élet ünnep, az univerzum csoda, az áhítat pedig nem csak a vallásos emberek 

kiváltsága, vallják az ateista templomlátogatók. Cikkünk szerzője Londonban és Budapesten vett részt a Sunday As-

sembly nevű vallásmentes gyülekezet találkozóin.” 

 Mire ide értem már teljesen háborgott a lelkem. Így hát végigolvastam az egészet. Minden, ami le volt írva 

megdöbbentett, elgondolkodtatott és tükröt tartott elém, mint keresztyén gyülekezetbe járó ember elé. Hadd 

emeljek ki pár részletet ebből az újságcikkből: 

 Miért van szüksége az embereknek Isten nélküli gyülekezetekre? 

„ Itthon is növekszik a társadalmi elszigeteltség és a magány: a legutóbbi, 2011-es népszámlálás adatai szerint ma 

Magyarországon 30 százalékkal többen élnek egyedül, mint 10 évvel korábban: számuk elérte az 1,3 milliót.” 

Egy lány elmondása szerint: „Az érdeklődési köröm is megváltozott, már nem szeretnék minden este pubba 

(kocsmába) járni, a hétvégéimet szórakozóhelyeken tölteni. Jó érzés olyan közösség részesének lenni, ahol hasonló 

gondolkodású emberek lehetnek együtt. Otthon a szüleim hétvégente templomba jártak, az emberek törődtek egy-

mással. Amikor Londonba költöztem ez nagyon hiányzott. Szerettem volna én is egy közösséghez tartozni, de nem 

egy vallási felekezethez.” 

 Már Magyarországon is megrendezték az első Sunday Assemblyt. Olvassátok el röviden miről szólt a nyitóbe-

széd, ami a szociális érzékenység és a cselekvés fontosságára hívta fel a figyelmet. 

„ Megtanultam, hogy nem tudom megváltoztatni az embereket, de ha elkezdek valahogyan viselkedni, akkor az egy 

idő után szociális normává válhat. Higgyetek a változásban, higgyetek abban, hogy ti meg tudtok változni.” 

Ismerős igaz? …”Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. „ /Jakab 

2:26/… de mi történik akkor, ha a keresztyének nem kezdenek el cselekedni? Akkor a világ megalkotja a saját Isten 

nélküli gyülekezetét.  

Csak, hogy a dicsőítést se hagyjam ki:  

„A kórustalálkozót egy pubban tartják. Ott osztják ki a dalszövegeket. Az egyházi énekek helyett azonban olyan da-

lok szerepelnek a felsorolásban, mint Pharell Williamstől a Happy, a Queentől a Don’t stop me now vagy Bon Jovitól 

az It’s my life.” 

 

 Remélem mostanra már kellően sokkoltalak benneteket is. Miért mutatta a Szent Szellem ezeket az írásokat 
és képeket nekem? Miért foglalkoztat ez azóta is? Mire te is végig olvastad ezeket a sorokat bizonyára rájöttél test-
vérem, hogy mekkora megtévesztés ez az emberek számára, mekkora fricska ez a Sátántól a keresztyének felé. Ha 
végig gondolom, zseniális, hogy az édenkert óta semmit sem változott a technikája. Nem azt mondja, hogy ne járj 
gyülekezetbe, azt mondja, csinálok neked olyan gyülekezetet, ahol nincs ott Isten.  
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Mert azt hiszik, hogy ezek az emberek kielégítik majd egymás szükségleteit. Mekkora megtévesztés! Miért működ-

het ez? Mert nem cselekszünk. Bevallom elsőre nem esett túl jól ez az észrevétel a Szent Szellemtől, de igaza van. 

Testvéreim nem elég, ha jól érzem magam a gyülekezetben, és itt véget is ért a dolgom. Miért nem vonzó hát a ke-

resztény élet? 

„Mi nem fogjuk neked megmondani, hogyan élj, hanem megpróbálunk abban segíteni, hogy a lehető legjobbat hozd 

ki magadból.”  

 De ha még mindig kételkednétek abban kinek is a munkája ez a megtévesztés olvassátok el ezeket a sorokat a 

cikkből: 

„ A Sundy Assembly szertartás show elemeihez a misék forgatókönyvei szolgáltak inspirációval, aminek része a kö-

zös éneklés, egy rövid tudományos előadás, humorral átitatott töprengések az élet nagy kérdéseiről, néhány perces 

csendes elmélyülés. A perselyezés sem marad ki, az összegyűlt pénzből különböző közösségi jótékony akciókat finan-

szíroznak. Sanderson szerint a templomnak azért van jelentősége, mert azokon a helyeken, ahova több száz éve jár-

nak az emberek, a szíved fel tud emelkedni az élet nagy, inspiráló dolgaihoz. A keresztények a pogányok régi oltárai-

ra építették a templomaikat, így van egyfajta folytonosság a mi kezdeményezésünkben is. És még hozzáteszi: a Sun-

day Assembly nem Isten, hanem a dogmák ellen való lázadás.” 

 Ha mégsem Isten és spiritualitás nélkül gyülekeznek, akkor kérdezem én ki fog az üres trónra ülni, ha Jézus 

Krisztust nem hívják oda a magukat ateistáknak valló emberek? 

 Miután lecsillapodott a zaklatott lelkem folyton arra gondoltam: Uram jobban kell ezentúl csinálnom a dolgai-

mat. Nem szalaszthatok el egyetlen lehetőséget sem, hogy bemutassalak téged az embereknek, a barátaimnak. Job-

ban kell evangelizálnom. Jobban kell figyelnem a te Szent Szellemedre, hogy mit és mikor mondjak. Akarom, hogy a 

cselekedeteim is Rólad beszéljenek. Nem akarom, hogy az én barátaim is ilyen helyen kössenek ki, mert nem ve-

szem észre, hogy magányosak és törődésre van szükségük. 

 Nem is maradt ennyiben az imám. Egyik alkalommal, amikor részt vettünk egy dicsőítő találkozón, az Úr egy 

képet mutatott nekem. Láttam egy sivatagot, ahol semmi más nem volt csak hőség, homok, és egy kút. Így már nem 

is festett olyan rosszul ez a kép, hiszen ott állt egy kút. A kút fala téglákból volt építve. Olyanok voltak, mint az 

agyagtéglák. Néztem ezt a kutat és nagyon rossz érzés fogott el. Nem értettem ezt az érzést, ezért elkezdtem be-

szélgetni a Szent Szellemmel. Magyaráztam neki az összes bibliai módon a kút és a víz pozitív jelentését, de ez az 

érzés csak nem múlt el. Végül megkérdeztem: Mi nem stimmel ezzel a képpel? A Szent Szellem azt mondta, nézzek 

bele a kútba. Odaléptem hát és belenéztem. A kút nagyon-nagyon-nagyon mély volt. Láttam a mélyén a víz csillogá-

sát, de a víz gyakorlatilag elérhetetlenné vált. A kút belseje is egészen a látható aljáig téglákkal volt bélelve, hogy 

megtartsák a vizet. Szinte beleszédültem a mélységbe. Hátrébb léptem a kúttól és úgy tűnt mintha nőtt volna a fala.  

Egyre magasabbnak és magasabbnak látszott. – Ne! Ez így nem jó!- kiáltottam. –Így már tényleg lehetetlen lesz hoz-

záférni a vízhez! És akkor megértettem azt a rossz érzést, ami elfogott, mikor először a kútra néztem. Álltam ott és 

fájdalmas tekintettel bámultam. Ekkor újra szólt a Szent Szellem: A kútban az élő víz van. A téglák a keresztyén em-

berek. És akkor a téglák egyesével elkezdtek felemelkedni és forgószélszerűen keringeni a levegőben, míg teljesen 

lebomlott a kút. A vízszint megemelkedett egészen a talajig, de nem bugyogott ki. A téglák ekkor mintha egy folyó 

medrét kellene kibélelni, elkezdtek lefeküdni egymás mellé. Ahol elkészült a meder, odáig folyt a víz. Így folytató-

dott ez tégláról-téglára, amíg a szem ellátott és még tovább is. A víz pedig folyt, bárki számára elérhető módon. 

 Mire akart ezzel a képpel Isten figyelmeztetni? Néha annyira jól érezzük magunkat a gyülekezetben, hogy 

elfelejtjük, vannak még emberek, akik kívül vannak az Isten országán. Jó érzés bemenni az Istentiszteletre, leülni a 

megszokott helyünkre, és azt hisszük, meg is tettünk mindent, amit egy jó keresztyéntől elvárhatnak. 

 És valóban? Ennyi lenne? Észre sem vesszük, és olyan szorosan körbeálljuk/üljük az élő vizet- örülve annak, 

hogy nekünk üdvösségünk van - elfeledkezünk a többi emberről.  
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 Tudom, hogy sokakban van egy megfáradás, olyan sokat hívogattatok embereket a gyülibe, de nem akartak 

eljönni. Olyan jó programok vannak, de nem érdekli az embereket. Megértem, mert én is így voltam ezzel. De hi-

szem azt, hogy most valóban a „nyitott ajtók” éve van. Most nyílik az emberek szíve. Vágynak a kapcsolatokra, olyan 

helyre, ahol elfogadják őket, törődnek velük, ahol befogadják őket és a magány után egy család részeseivé válnak. 

Ragadjuk meg az alkalmat, figyeljünk a Szent Szellem vezetésére, legyünk nyitottak, hogy ne máshol keressék az 

érzelmi, szociális szükségleteik beteljesülését. Erre nagyszerű alkalom lesz a Tűz konferencia ideje alatt tartott evan-

gelizáció is. Már arra készülünk, hogy az ott megtértek utógondozását megoldjuk. Lesznek megtért emberek, akik 

be fognak jönni a gyülibe és nekünk készen kell állnunk arra, hogy befogadjuk, és lelkileg gondozzuk őket. Szeretnék 

minden olvasót buzdítani, hogy merjetek újra felkelni és újrakezdeni a személyes evangelizációt is, mert ahol eddig 

nem voltatok eredményesek, ott áttörést fogtok átélni.  

 Hadd meséljek el nektek egy ilyen áttörést. A demecseri gyülekezetben hosszú évek óta imádkoztak/

imádkoztunk egy hasonló nyitott ajtóért. A gyülekezetben főleg idősebb testvérek maradtak, miután a fiatalok 

„kirepültek”. Mindenki vágyott volna az utánpótlásra. Ha jól emlékszem a múlt évben megadta Isten a válaszát az 

imáikra, de szerintem senki sem számított arra, ami ott történt.  

 „Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim-így szól az Úr. Mert 

amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a 

ti gondolataitoknál.” (Ézsaiás 55:8-9) 

 Az új érdeklődők szinte egytől-egyig gyerekek voltak. Emlékszem egy telefonbeszélgetésre anyukámmal: -Hát 

már külön gyerekórát kell tartanunk olyan sok a gyerek, nem férünk be a kisszobába. Vasárnaponként előbb a bib-

liaóra van megtartva a gyerekeknek, utána az Istentisztelet a felnőtteknek, mert egyszerre nem férnek be. Lassan 

bővíteni kell a házat. Kisbuszt vásároltak, hogy az időseket, gyerekeket szállítani tudják a gyülekezetbe. A gyerekek 

létszáma egyre nő. Hátrányos helyzetű, kisebbségben élő gyerekek nagyrészt, és az Isten feléjük nyitott ajtót. Ha 

megkérdeznétek, higgyétek el a demecseri gyülekezet tagjai is azt mondanák, nem erre számítottak. Nem gyerekek-

re, nem hátrányos helyzetből, mégis Isten kenete ott van ezen a szolgálaton, és nem kell erőlködni, hogy működjön. 

A szolgálatot végzők pedig csak ámulnak Isten munkáján. A történet itt véget is érhetne, de tudjuk, ahol az Úr áldá-

sa megjelenik, ott támadás is lesz. Betörtek a gyülekezetbe, vittek el értékeket. Mit is gondoljon ilyenkor az ember. 

Kellett nekik befogadni…beengedték a bűnözőket…nem kellene ezt folytatni. Mégis még több szeretettel, még több 

odaadással, még több bizalommal Isten felé folytatódik a munka. Imádkoznak még a betörőkért is, a gyerekek lét-

száma pedig tovább nő. 

 Nem mi döntjük el kit fogadunk be a gyülekezetbe, Isten háza az, Ő pedig küldi majd az embereket, gyereke-

ket személyválogatás nélkül. 

Legyünk a helyünkön, fogadjuk be őket, ha csak „agyagtéglák” is vagyunk, jó mederben legyünk, hogy rajtunk ke-

resztül áradhasson az élő víz, a mi Urunk Jézus Krisztus. 

 

Amen 

 

 

 

Zádorné Kata  
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Bukta Party Obervellachban 

Az utóbbi örömteli híradások óta, amik megjelentek az újság korábbi számaiban, azt vettem észre, a gonosz sem 

tette fel a kezét, sőt olyan helyen keres fogást, ahol a dolgok igen jól működnek. Az elmúlt évtizedek alatt a fő profi-

lom a nyelvoktatás lett. Magyar diákok jönnek egy hétre Obervellachba, ahol nyelvet tanulnak délelőtt, majd dél-

után alpesi programok keretében ízelítőt kapnak a környékből. A diákok egyik kedvence a városi „kérdezz-felelek”, 

amikor a kisvárosban a helyi embereket kell megkérdezni olyan információkról, amiknek a birtokában csak egy hely-

beli lehet. (interjú készítés, meghívás egy esti programra, telefonos kapcsolat létrehozása, közös fotózás) ezeknél a 

nyelvhasználat elengedhetetlen. A diákok nagyon élvezik, hiszen az élő nyelv gyakorlása a tudásuk aprópénzre vál-

tása. A helybelieknek pedig biztos jelzés, hogy itt a tavasz, megjöttek az első magyar diákok. Természetesen nem 

minden városlakó válaszol szívesen, vagy szán egy-két percet az egyszerű kérdések megválaszolására, de a többség 

együtt szórakozik, játszik a gyerekekkel.  

Pár hete több diák azt panaszolta, hogy nem állnak szóba velük a városban, és hogy szó szerint az üzletekben is 

több helyen ajtót mutatnak nekik. Úgy gondoltam, ennek utánanézek és „megfigyelés” alá helyeztem a belvárost. 

Igaza volt a gyerekeknek, hogy már az üzlet ajtóból egyértelmű jelzés jött: vásárolni lehet, kérdezni nem! 

Ez nagyon feldühített, mert a délelőtti órákban a városka csendjét csak a mi diákjaink verik fel. Természetesen vol-

tak, akik most is sokat segítettek, de láttam és megéreztem, a gonosz fogást keres és talál. Első gondolatom az volt - 

hiszen ismerem a város majd minden boltosát - , hogy úgy magyarosan „rebellis módra” megmondom a magamét. 

Hiszen egy óriási reklámlehetőség, amit a mi diákjaink képviselnek, vak aki ezt nem látja. Az első diák vendégeim 

már felnőttek és megmaradt bennük az erdei iskola emléke, és szülőként visszahozzák a kis családjukat. Csak én 

látom ezt? Akik itt élnek és ebből, azok nem? 

Valahogy úgy alakultak a programok, hogy nem jutott időm felkeresni azokat az üzleteket, ahol lett volna mondan-

dóm. Közeledett június első hete, ami erős próbatétel elé állított. A „szíves kalandtúrám” után 4 hónappal csúcsot 

döngető 134 diák érkezését vártuk. Kértem az erőt, és nemcsak erőt kaptam, hanem több időt is. Egy órával előbb 

keltem, amit szinte vártam, mert lent a hotel egyik termében az Úr elé tudtam tenni a napi gondot, örömöt, problé-

mákat, és így kezdődött a nap. 
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Ézs. 41:13 
„Mivel én vagyok Urad Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj én megsegítelek!” 
A városka megtelt gyerekekkel, vitték a tesztlapokat, a városlakókat kérdezgették és én csendben figyeltem. Volt, 
aki szintén ajtót mutatott, de a reggeli csendesség Igéje a következő volt: 
2 Móz. 14:14 
„Az Úr hadakozik ti érettetek, ti pedig veszteg legyetek.” 
A visszajelzésből azt lehetett leszűrni változás nincs. De nekünk nem olyan Istenünk van, Aki, ha kézbe veszi a dolgo-

kat, ne oldaná meg! Legfeljebb nem úgy, ahogy én elképzeltem, de épp azért jó ez így! Éjszaka felébredtem, és 

azonnal az jutott eszembe: 

- Uram itt van 134 gyerek, milyen választ adhatsz hiszen 2-3 nap és hazamennek?! 

Reggel nem szoktam, de a szomszéd péküzletbe köszöntem be, és az Ige ott motoszkált bennem: „egy ellened ké-

szült fegyver sem lesz jó szerencsés”. 

 
 
 
 
Egy Ige a csendességemből: 
Kol. 4:5 
„Bölcsen viseljétek magatokat a kívülvalók irányában, a 
jó alkalmatosságot áron is megváltván.” 
 
 
 
 
 

 
Ahogy a pultra néztem, azonnal a helyére került, 

Isten mit akart mondani. A karintiai sütemény kíná-

latból kiemelkedett a BUKTA, itteni nyelvezetben 

BUKTEL. A szójáték magyarul összeállt, a gonosz-

nak ez a próbálkozása BUKTA. Azonnal kész tervvel 

álltam elő! Holnapra 140 darabot szeretnék rendel-

ni, mert Bukta-party lesz a főtéren. A korai időpont 

ellenére az eladó tekintete a mennyiség hallatán 

eléggé elváltozott, amikor megmondtam, milyen 

célból lesz ez a magyar diákoknak. Ebbe a boltba 

biztos szabad bejárása volt eddig is és lesz ezután 

is diákjainknak, sőt a kérdéseikre is mindig kielégí-

tő választ kapnak. 

Csütörtökön megterveztem a logisztikát. Este, vacsora után a főtéren a szökőkútnál közös találkozó volt a 134 ma-

gyar diáknak. Tanáraik csak annyit tudtak, hogy Bukta-party lesz. Nem találta ki senki, hogy ez egy süti is lehet, én 

pedig a soron következő feladatomon gondolkodtam. 
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- Istenem mit mondhatok, amire odafigyelnek, amibe Téged is bele lehet csempészni, és a hét fent említett problé-

máiról szól. Mikrofon nélkül nagy dolog úgy beszélni, hogy ennyien meghallják és rövid legyen. 

- Sziasztok. 
- A héten a városi nyelvgyakorlás közben sok-sok segítséget kaptatok a helybeli emberektől, akik szeretettel fogad-
tak benneteket, és már vagy 30.000 diákot az elmúlt 20 esztendő alatt. Természetes velejárója, hogy begyűjtöttetek 
nemleges, számotokra nem kedvező tapasztalatot is, de nemcsak az igen, hanem a nem is hozzátartozik a nyelvta-
nuláshoz. Egy közös integetéssel búcsúzzunk Obervellachtól, az igenektől és a nemektől is, mert ezekből lehet tanul-
ni. Ha egyetértetek velem, integessünk együtt a városnak, mert ez a kép a szöveggel együtt megjelenik a két hét 
múlva megjelenő helyi újságban. 
- Kezdődhet a BUKTA-PARTY! 

Dicsőség az Úrnak (szójátékban) a német BUKTEL-ből szabadon: a gonosz EL-BUKTA 

Még egy gondolat befejezésül: 
Nagy örömmel érkeztem szombaton haza, és készültem vasárnap a Gyülibe. Június 10-én Vilmos testvérem hirdette 

az igét - és most élőben, nem interneten - átjött az Ige: Ha nyitott ajtó van előtted, és neked van nyitva, nincs mit 

habozni, az rád vár! 600km.-re az Angol utcától ezt tapasztaltam meg! 

Hű az Isten! Nem tudhatom milyen alkalom, lehetőség adódik még, de Ő a legjobbat hozza ki mindenből, nekem 

csak engedelmes eszköznek kell lennem. 

 

Tóth Lázár 
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A boldogasszony papucsa 

(A teremtés nem közönséges fércmű, hanem egy felfoghatatlan bölcsességű Mester alkotása. 
Az egyes teremtmények olyanok mint egy-egy hang a teremtés isteni szimfóniájában.) 

 

Ha valahol egy árnyas bükkerdő mélyén rábukkanunk a ma már ritkaságszámba menő boldogasszony pa-

pucsa rejtekhelyére, még véletlenül se fecsegjük ki ezt a titkot! A boldogasszony papucsa - ez a pompás 

orchidea - a múltban sokat szenvedett szépsége miatt. Ma már a szigorúan védett növények sorába tarto-

zik. Leszakítani sem szabad, nemhogy kertünkbe telepíteni, ami különben is többnyire hiábavaló kísérlet 

volna. 
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Ám nemcsak ránk gyakorol ellenállhatatlan vonzerőt ez a díszes, citromsárga „papucs” négy vörösbarna 

virágtakaró levélből álló uszályával, melyek közül a felső szirom napernyőhöz hasonlóan borul a kehely 

fölé. A rigópohár néven is ismeretes boldogasszony papucsa olyan „katlancsapda” virág, melynek feltűnő 

színhatása arra csábítja az apró legyeket és bányászméheket, hogy közvetlenül a bibe előtt elhelyezkedő 

kényelmes bejáraton keresztül nagy reményekkel bemásszanak a „papucsba”. A bibe jobb és bal oldalán 

található egy-egy portok, egy harmadik, terméketlenné vált portok pedig – mint valami fehér színű, égő 

piros pöttyökkel tarkított cipőkanál – ráborul erre a bejáratra és megkönnyíti a behatolást. Az elcsábult 

rovarok nektárt ugyan nem találnak bent, de annál több lédús bolyhot, amelyet szépen lelegelhetnek. Ám, 

amikor távozni akarnak ebből a ritka papucsvirágból, kiderül, hogy sem kirepülni, sem kimászni nem lehet 

belőle. A bejárati nyílás túl keskeny, azon kiterjesztett szárnyakkal nem képesek kijutni. A virágszirom fala 

pedig túl sima ahhoz, hogy fel lehessen rajta mászni, arról nem is szólva, hogy a nyílás széle is befelé haj-

lik. Elkerülhetetlen tehát, hogy a rovarok vissza nem essenek. A foglyok azután a virágkehely alján rikító 

sárga alapon szabályosan sorakozó piros foltokat fedeznek fel. Ezek mintegy útmutatóul szolgának, s a 

keskenyebb háttér felé vezetnek, ahol a bibeszálból jobbra és balra két további, ám még szűkebb nyílás 

található. A felmászás itt – és kizárólag itt – lehetséges létraszerű elrendezésben nőtt szőrök segítségével. 

Miközben a rovar nagy keservesen igyekszik kiszabadulni, kénytelen testét az egyik portokhoz préselni. A 

ragadós virágpor rátapad dús szőrzetére és így átviszi azt a következő virágra, melynek bibéjéhez a 

„cipőkanálon” át bemászó rovar észrevétlenül hozzáér, és azt beporozza. A gyengébb, kisebb rovaroknak 

persze nincs erejük arra, hogy a szűk kijáraton áthatoljanak. Ezek számára a papucsvirág halálos csapdát 

jelent.  

Ebben a szembetűnő rafinériával megszerkesztett „katlancsapdában” a legapróbb hiba, bármely részecske 

módosulása, az egész nagyszerű mechanizmust megbénítaná. Az idegen megporzás csak akkor működik, 

ha minden hajszálpontosan összeillik, ha minden részecske és minden „partner” az egyedül helyes módon 

egészíti ki egymást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerző: Dr. Wolfgang Kuhn 
Forrás: Ethos 1992.év 1 szám 

Lányiné Kati 
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Mézes László Hálaadások - imakérések júliusban 

28.oldal Tekintetünk 2018 július 

1 
Máriás Gyuláné: Hálát adok, hogy „én és az én házam 

népe az Úrnak szolgálunk” (Józs. 24:15) 

Istentől kérem férjem, Gyula egészségének teljes helyreál-

lítását, gyógyítsa meg őt testileg-lelkileg egyaránt 

2 

Dr.Nagy D.: Köszönöm Istennek a jól sikerült vezetői 

konferenciát Bognár Jenővel 

A konferencián tanultakat tudjuk jól kamatoztatni saját 

közösségeinkben 

3 

Balázs-Jónás Eszter: Dicsérem az Urat a probléma 

mentes terhességért és a komplikáció nélküli szülésért 

Kérem, hogy Isten kegyelméből Amira-Eszter lányunk is 

tudjon beilleszkedni boldogan élő családunkba 

4 

Kui Vilmos: Köszönöm Istennek, hogy idén már 25 éve 

dolgozhatom gödöllői munkahelyemen, ahol az Úr 

nagyon sok áldást adott 

A gyár bezár, nekem költöznöm kell, minden változik körü-

löttem. Kérem Isten vezetését és áldását a jövőbeni mun-

kámra és munkahelyemre vonatkozóan 

5 
Bognár hp.: Hálát adunk az erőteljes, sok gyümölcsöt 

hozó pécsi szolgálatokért 

Adjon az Úr biztonságos leutazást a háromnapos debreceni 

szolgálatunkra 

6 

Mézes hp.: Köszönjük Istennek, hogy Dr. Győri Gábor 

testvérünket megőrizte lovas balesetében 

Urunk segítségét kérjük Gábor teljes felépülésében, gyó-

gyítsa meg többszörösen eltört lábát, hogy ismét tudjon 

járni 

7 

Bozóki család: Hálát adunk Istennek, hogy ingatlanun-

kat olyan emberek vették meg, akik szeretnek is ott 

lakni 

Szeretnénk elkérni az Úrtól minden további lépésünkre a 

Szent Szellem pontos akaratát, vezetését 

8 

Molnár Milán: Köszönöm, hogy életem sokféle nehéz-

sége között az Úr megtartott és vezetett 

Szeretnék Óbudán egy olcsó albérletet találni, vagy a szoci-

ális lakásra benyújtott kérelmemet bírálja el kedvezően a 

Polgármesteri Hivatal 

9 

Dr. Nagy D.: Hálát adok az áldott diósjenői gyerektá-

borért, köszönöm a gyerekmunkások szolgálatát 

Istenünk kegyelme őrizze gyermekeinket a nyár további 

heteiben, használják ki jól a szabadság nyújtotta lehetősé-

geket 

10 

Ifrim Niku: Köszönöm, hogy Dani sikeresen levizsgá-

zott, és Rebi jó bizonyítványt szerzett 

Kérem az Úrtól, hogy állítsa helyre Remi egészségét, és 

segítségével gyermekeim fogadják szívükbe Jézus Krisztust 

11 

Mézes hp.:  Áldjuk Istent az Ellel Ministry Modulár 

Iskolájáért, ahol mi is taníthatjuk az Úr titkait a hallga-

tóknak 

A Szent Szellem vezetésével jusson el az ott tanított hasz-

nos ismeret-anyag az MSZKGY közösségeibe is 

12 

Marótiné N. Ibolya: Köszönöm az Úrnak, hogy segít 

megtalálni szolgálatomat, és erőt is ad annak betölté-

séhez 

Isten segítségét kérem, hogy Rácz Hajnalka gyermeke 

egészségesen szülessen meg, és oldódjon meg a lakásprob-

lémájuk is 

13 

Kerekes hp.: Köszönjük Istennek, hogy az eddigi infor-

mációkkal ellentétben Eszternek mégis sikerült időben 

nyugdíjba mennie 

Kézműtét és kezelés vár rá, gyógyuljon fel minél hamarabb 

és minél teljesebb mértékben 

14 

Bognár hp.: Hálát adunk Istennek, hogy az Angol u-i 

gyülekezet imádsággal befedezi szolgálatunkat 

Az Úr áldja meg Tengelicen a szombati vezetői mentorálást 

és a vasárnapi igei szolgálatunkat 

15 
Szilágyi József és Anna: Áldjuk Istent gyermekeinkért 

és unokáinkért 

Az Úr áldását kérjük rájuk, gyermekeinkre, vejeinkre, uno-

káinkra és leendő unokáinkra is 

16 
Gulyás-Pádár család: Köszönjük, hogy megérkezett az 

új betegemelő liftünk, és már be is üzemeltük 

Kérünk erőt és egészséget a mindennapokhoz 

17 

Szilágyi József: Köszönöm, hogy bízhatunk Benned: 

„Bizodalmad legyen az Úrban, teljes elmédből, a ma-

gad értelmére pedig ne támaszkodjál” (Pld. 3:5) 

Felülről való bölcsességet kérek, hogy megismerhessem és 

követhessem a Te útjaidat (Pld. 3:6) 

18 

Dr. Nagy D.: Hálát adok Istennek, hogy vannak életre-

való, szolgálatra készülő fiataljaink 

Az Úr áldása és a Szent Szellem kenete legyen a ma kezdő-

dő, boldogkőváraljai ifjúsági táboron 



 

 

 
 

 

Mézes László 

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 
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19 

Benkő Beatrix: Hálát adok a nyári szünetért, a gyerme-

kek és a pedagógusok megpihenéséért, köszönöm az 

előző tanévet 

Kérem, hogy a Szent Szellem tüze égjen a „Búzamag” 

bibliaiskola hallgatóiban 

20 
Zúgó Szél Alapítvány: Köszönjük, hogy az Úr kirendelte a 

lehetőséget, hogy 14 év után kifestessük az irodát 

Kérjük, hogy Isten rendelje ki az új honlapunk fejlesztőjét 

és karbantartóját 

21 

Szekrényessy Emőke: Hálát adok Istennek fiam súlyos 

betegségből való gyógyulásáért és az érte hűségesen 

imádkozó testvéreimért 

Legyen fiam gyógyulása teljes és végleges, formálja lelkét 

az Úr ezen keresztül is 

22 

Lányiné Kati: Köszönöm az Úrnak, hogy Dórikám ismét 

hazajön, és újra együtt lehetünk Alyssa unokámmal is 

Az Úr őrizze meg őket a hosszú úton, és legyen áldás 

egész családunknak az itthon töltött idejük 

23 

Dr. Nagy D.: Magasztalom a kegyelem Urát, hogy az 

„Angol 44”-be is adott dicsőítőket 

A Debrecenben ma induló „Dics-Suli” minden résztvevő-

jét áldja meg az Úr, áradjon szét köztük a Szent Szellem 

kenete 

24 

Kerekes hp.: Köszönjük Istennek, hogy többen is érdek-

lődtek az eladó házunkra Dunakeszin, és az egyikük tett 

is szóbeli ajánlatot 

Sikerüljön minél kedvezőbb módon eladni, jó áron meg-

felelő új lakhelyet találni, lebonyolítani a költözést és 23 

év felgyűlt holmijainak elrendezését 

25 

Lendvai Gábor: Köszönöm, hogy a kegyelem rám talált, 

Isten engem is elfogadott 

Kérek az Úrtól egy jobb és könnyebb munkahelyet 

26 

Bognár hp.: Dicsérjük az Urat, hogy erőteljes próféciákat 

és útmutatást kapunk a Prófétaiskola résztvevőinek 

Áradjon ki a Szent Szellem a Dicsőítő-és Prófétai Iskola 

ma esti, Főnix Csarnokban megtartott alkalmán 

27 

Hálát adunk gyülekezetünk jól működő, gyermekeiket 

istenfélelemben nevelő családjaiért 

Az Úr áldása pihenjen a kismamákon, hogy egészséges 

kisbabák szülessenek a megfelelő időben 

28 

Kerekes Ernő: Köszönöm Istennek, hogy évtizedek óta 

működik a Búzamag Bibliaiskola, és más gyülekezetek-

ből is érdeklődnek utána 

Isten kegyelme legyen a jegyzetek és tesztek korszerűsí-

tési, kiegészítési munkáin 

29 

Mézes hp.: Magasztaljuk Istenünket, hogy pomázi ottho-

nunk sok ember számára lehet „Álda-lak” 

Kérjük, hogy minden vendégünk vigye magával az Úr ál-

dását, amikor tőlünk távozóban ismét útra kel 

30 

Tar Magdolna: Áldom Istent, hogy kegyelme engem is 

megtalált 

Szeretném, ha Isten segítségével autista kisfiam megszó-

lalna 

31 

Dr. Nagy D.: Hálát adok az Úrnak, hogy augusztusban 

Budapesten is lesz „TŰZ” Konferencia 

A konferencia gyümölcseként egy ébredési hullám érje el 

Budapestet és az egész országot 



 

 

 
 

Fúziós energia 
 
A Magyarországi Szabadkeresztény Gyülekezet történetének egy része Isten csodálatos munkájáról, megtérésekről, 
gyógyulásokról, életek átformálódásáról, a szeretet megindító példáiról szól – én ezt tartom meghatározónak. Az 
emlékek másik része bizony szomorúbb, és sajnos ilyenekre sem volt kevés példa. Gyülekezetek életében a legfáj-
dalmasabb történések a szakadások. Ilyenkor egy embercsoport nem tudatos gyülekezetalapítási szándékkal hagyja 
el anyaközösségét – mint a Pesterzsébeti, vagy a Szigetszentmiklósi Gyülekezetek születésekor -, hanem rosszul ke-
zelt személyes ellentétek miatt, harag és ellenséges indulatok közepette. Vannak ugyan szükséges, Isten által is tá-
mogatott szakadások, amelyek egy valóban halott vagy súlyosan eltévelyedett csoportnak fordítanak hátat. Isten 
azonban sohasem támogatott emberi ambíciókat, hatalomvágyat, felfuvalkodott önérvényesítést, ítélkezést, türel-
metlenséget. 
 
Egyértelműen ilyen eset volt az, amely a Miskolci Szabadkeresztény Gyülekezetben történt 1990 körül. A gyülekezet 
élete felívelőben volt, sokan tértek meg, sok fiatal. Volt köztük egy tehetséges, vezetőnek alkalmas fiatal, Nagy Atti-
la. Néhány éven belül a pásztor, Dékány Mihály valószínűleg átadta volna neki a vezetést, de egy másik, nagyon am-
biciózus és hatalomvágyú testvér hatására a fiatalok kiváltak, és elhagyták a gyülekezetet. Aztán az a bizonyos hata-
lomvágyó testvér azt a csoportot is elhagyta, és Nagy Attila vezetésével belőlük jött létre az Ámen Gyülekezet. Eddig 
a történet banálisan szomorú lenne. Nemrég azonban ilyen meghívó jelent meg az Ámen Gyülekezet honlapján: 

 
 
 
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt ün-
nepi alkalmunkra, a Magyarországi Szabadkeresztény 
Egyház vezetőivel. Vendégeink: Lakatos Péter, a Ma-
gyarországi Szabadkeresztyén Egyház püspöke és fele-
sége Vera. Mézes László, lelkipásztor. Gere József lelki-
pásztor és felesége Lilla. Kerekes Ernő, lelkipásztor és 
felesége, Eszter. Soltész Tamás, lelkipásztor. 
 
 
 

Erről az eseményről szeretnék most nagy örömmel beszámolni. 
Igen, Istennek minden lehetséges! Az is, hogy emberek szívét alázatra és bűnbánatra vezesse, hogy két csoport túl-
lépjen régi sérelmein, megbocsásson, és újraépítse a közösséget. Nem csak szakadásra, hanem elszakadt csoportok 
újra egyesülésére, fúziójára is lehet példa! Az egykor szétvált két közösség újra egy lett, visszatérve oda, ahol útjaik 
szétváltak, és Dékány Mihály testvérünk sok évtizedes hűséges munka után átadja pásztori szolgálatát Nagy Attilá-
nak. Attila ez alkalommal elmondta, hogy amikor megtért, és Isten – némi sértett morgása után – rávezette arra, 
hogy megvallja bűneit, ezt pont Mihály előtt tette. Miközben Attila sorolta az egyre durvább bűnöket, közben félt, 
hogy mit gondolhat róla most Mihály. Egyszer csak valami furcsát érzett a kezén: Mihály könnycseppje volt az. Ítél-
kezés helyett szánalommal és együttérzéssel fordult felé, és ez Attilának meghatározó élményévé vált. 
 
Maga az összejövetel fantasztikus volt! A keskeny, de nagyon hosszú terem tele volt emberekkel. A helyiek szerint 
elég sok új arc is megjelent. A gyülekezetnek remek dicsőítő csapata van, kiváló zenészekkel, akik fergeteges dicsőí-
tésbe vezettek minket. Utána sorban tettek bizonyságot, mondták el rövid igei gondolataikat a meghívottak és a 
házigazda. A legfontosabb üzenet az volt, hogy ez az esemény egy új szellemi irányt nyit, olyat, amire Magyarorszá-
gon még nem volt példa, de hisszük, hogy lesz. Én magam erősen éreztem, hogy visszatérjek a filadelfiai gyülekezet 
üzenetéhez: Isten új ajtót, ajtókat fog nyitni a közösség előtt. A természetes életben sincs nagyobb erő, mint a fúzi-
ós energia! 

Fúziós energia Kerekes Ernő 
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Szeretettel köszöntjük júliusi 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 

Júliusi szülinaposaink Lányi János 

Ádám Károlyné 
(Balogh Zsuzsa) 

Jónásné Penner Ágnes Rigó Ivett 

Botlik Ferenc Nagy Józsefné Anikó Ringbauer László 

Dr. Nagy Dániel Ortuncs Gabriella Szabó György 

Éles Gábor Pap Adina Szoboszlai Pálné (Ica) 

Iván Gyuláné 
(Szatmári Magdolna) 

Pap Attila Veres Zoltán 
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PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Július 18-22. Ifjúsági Tábor - Boldogkőváralja 

Július 23-27. Nyári Dicsőítő Iskola - Debrecen 

Munkatársak: 

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

Szilágyi József, Gulyás Csilla, György Julianna, Pozsgai József 

Tóth Lázár, Zádorné Kata, Mézes László, 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 

Új 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/

