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Magyarországi Szabadkeresztény Gyülekezet 

”Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön a segítségem? 

Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet.” 
(Zsolt.121:1-2) 



 

 

 
 

 

Köszöntő 

Kedves Testvérek! 

 

I 
tt a tavasz! 

Végre nyílnak a virágok, zöldellnek a fák, megújul 

a természet. Ilyenkor nekünk is könnyebb lelki-

szellemi felfrissülésünkre gondolni, hiszen, ha a termé-

szet képes megújulni, akkor mennyivel inkább mi ma-

gunk. 

 

Minden tett, gondolat, gesztus visszahat ránk. Nem mindegy, hogy ami a szánkat elhagyja az mire- vagy 

kire mutat. Nem mindegy, hogy jó vagy rossz gyümölcsöt termünk, hogy kivágatunk vagy megtartatunk. 

Rajtunk múlik! Miénk a döntés és a felelősség! 

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtar-

tóztatás” (Gal.5:22). 

Ezeket én mindegyiket szeretném teremni, hiszen Jézus azt mondta a János 15:8-ban, hogy „Az lesz az én 
Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek és akkor a tanítványaim lesztek.” 

 
Ahhoz, hogy egy fa jó és sok gyümölcsöt teremjen sok „befektetésre” van 

szükség. Ha vannak gyümölcsfáid, akkor ezt pontosan tudod. Ráadásul még 

vannak olyan tényezők is, amelyek nincsenek a mi kezünkben, de kihatnak a 

termésre (milyen lesz az időjárás, lesz-e elég csapadék?). Ezeket nem tudjuk 

előre, de akárhogy alakul is, tudunk dolgozni a jó termés érdekében 

(locsolás, gyomirtás, stb). Emberi síkon is hasonló a helyzet: nálunk is megje-

lenhet zavaró körülmény pl. rossz társaság, negatívan gondolkodó - vagy be-

szélő embertársak. Mi azonban tartsunk ki, álljunk ellen, hiszen mi látjuk a 

célt! Megtéréshez illő gyümölcsöket teremjünk, ahogyan az Ige is mondja! 

Ne mi hasonuljunk a világhoz, hanem a világ hozzánk! 

 

Világítsunk, teremjünk gyümölcsöket és szeressük egymást! Ez visz előre! 

 
 
 
Szeretettel: Dr. Nagyné Dr. Hegedűs Mónika 
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Isten csodái a mindennapokban 

 A z elmúlt több ezer évben, Isten első „legyen” szava óta megszámlálhatatlan csodát átélhetett 

az ember, akit a Teremtő szeretetből szeretetre alkotott. Az első embereknek minden új volt, 

amit maguk körül láttak. Mi annak a csodálatos világnak csak töredékét, egy-egy természeti jelenségben, 

képződményben halvány maradványát tudjuk fellelni, és arra is döbbenten csodálkozunk rá! 

 Sok minden változott és változik az életünkben, a környezetünkben, de egy biztos: Isten soha nem 

változik, az Ő szeretete változatlan! Ugyanazzal a nagy szeretettel fordul hozzánk ma is, mint az elmúlt 

6000 évben mindig! Ennek élő bizonyítéka, hogy a történelem folyamán időről-időre megjelent és napja-

inkban is megjelenik közöttünk. Húsvétkor ünnepeltük az Ő Fiának áldozatát, aki meghalt és feltámadt. 

Jézus „…egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.” (Zsidókhoz írt levél 10:14) és éle-

tet adott nekünk. 

 

 

 

 

 

 Közeledik pünkösd ünnepe, amikor a megígért Vigasztalót, Isten Szent Szellemének a kiáradását ün-

nepeljük. Ilyenkor a legtöbb keresztény ember különleges élmények átélésére készül és az évnek ezen a 

hétvégéjén kicsit többet foglalkozik (talán) a Szent Szellemmel. Isten az Ő Szellemét nem azért küldte el a 

Földre, hogy évente egyszer közel kerüljünk Hozzá! Pünkösd előtt és után évente legalább 364-szer kell 

megtapasztalnunk, hogy a Szent Szellem az életünk aktív része, Aki munkálkodik bennünk és rajtunk ke-

resztül. Aki megváltoztatja az életünket és általunk mások életét, Aki erőt ad és bölcsességet, vigasztalást 

és bátorítást! Aki ajándékokat, átéléseket és csodákat ad a hétköznapokban is! Aki a Szentháromságban 

sem a harmadik helyen van, hanem az Atyával és a Fiúval az első helyen! A Te életedben az Atya, a Fiú és 

a Szent Szellem van az első helyen? 

A Szent Szellem Isten jelenlétével és csodáival legyen gazdagon áldott a pünkösdi ünnepünk és minden 

napunk! 

 

 

 

Szeretettel: Dr. Nagy Dániel 
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Levél a pergamoni gyülekezethez 

„Nincs megalkuvás!” 
Pergamon ma egy romváros Törökország kisázsiai partvidékén. Ahogy néztem az interneten fellelhető képeket, el-
gondolkoztam: Istenem, mit üzenhet ez a 2000 éves romos, poros történet a mai embernek? Minél többször elol-
vastam a levelet, annál világosabban rajzolódott ki bennem: nagyon is mai, élő az üzenet! 

Ezekben a levelekben van egy általános érvényű és van egy örök érvényű üzenet. Általános alatt azt értem, hogy 
bárki magára veheti, aki elolvassa minden mélyebb háttér tanulmány nélkül. Örökérvényűnek pedig azt mondom, 
ami 2000 év után is ugyanúgy értelmezhető, változtatás nélkül érvényes a mai gyülekezetre is - hiszen ezért is en-
gedte meg Isten, hogy fennmaradjon. 

Hát nézzük meg először, mi itt az általános üzenet? Isten azt üzeni a pergamoniaknak, hogy „tudom dolgaidat, na-
gyon nehéz helyzetben vagy” - ahol a püspököt kivégzik a hite miatt, - az bizony nagyon nehéz, életveszélyes hely-
zet! 

Isten úgy szervezte, hogy először mindig a tanítónak tanítja meg, amit tanít - ettől lesz hiteles az igehirdetés. Így volt 
ez János apostollal is! Őt Patmosz szigetére száműzték a hite miatt. 

2006-ban mi személyesen jártunk Patmosz szigetén. Azért választottuk 
éppen Kos szigetét a nyaralásra, mert innen 2 óra hajóúttal el lehet érni 
Patmoszt. Ha az ember bárhol a világon megérkezik egy tengeri kikötő-
be, ott tömeg, piszok, zaj , disco zene van. Az első meglepetés az volt a 
kikötés után: Patmoszon csend van! Oda csak olyan turisták jönnek, 
akiknek van valami” keresztyén beütésük”. Gyönyörű szeptemberi nap 
volt, kék ég, kék tenger - csodálkozva néztem körül: miben lehet itt 
meghalni? Miért volt Patmosz börtön sziget? 

A választ a német idegenvezető adta meg: a vízhiányban lehetett meg-
halni! Ugyanis itt fél évig nem esik az eső. Aki nem gyűjt ivóvizet az esős 
évszakban, az a második félévben biztosan szomjan hal. Ma is hetente 
kétszer jön a 

tankhajó Rhodoszról, hogy ivóvizet hozzon a lakosoknak.  
A római katonák pedig biztosan nem gyűjtöttek vizet a 
raboknak, így a kínos szomjhalál fél év alatt borítékolva 
volt. Amikor a friss szállítmányú rabok között a római pa-
rancsnok meglátta a 85 éves Jánost (abban az időben az 
emberi átlagéletkor 40-50 év volt!) megesett a szíve az 
aggastyánon: úgyis ez fog legelőbb meghalni és engedte, 
hogy szabadon mozogjon a szigeten. Így talált János egy 

barlangot, aminek a 
közepén vízforrás buzgott! Isten saját fürdőszobás, összkomfortos barlangról 
gondoskodott ott, ahol meg kellett volna halnia! Ebben a barlangban írta meg 
János a Jelenések könyvét. Ma ez a barlang ortodox kegyhely-döbbenetes 
élmény volt megtapogatni János szikla ágyát. Kimentünk a barlang elé a ten-
gerpartra és azokon a sziklákon, ahol János is ülhetett, hangosan olvasni kezd-
tük a Jelenések könyvét” az 
Úrnak napján ott voltam Pat-
mosz szigetén…” a véletlen 
folytán mi is vasárnap voltunk 
ott! 

De János nem csak írt a szigeten, hanem szabadságát arra használta, 
hogy az ott lakó halászokat megtérítse, bemerítse. Az egyik szépsé-
ges öblöt ezért „Bemerítő öböl”-nek hívják. Ennek az öbölnek a kavi-
csaiból hoztam egyet minden imaköri tagomnak. 
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Fél év múlva Jánost visszavitték Efézusba, ő volt az egyetlen az apostolok közül, aki ágyban, párnák között halt meg. 
De életének ez a legnehezebb fél éve örök nyomott hagyott a keresztyénségben és példát adott arra, hogy Isten a 
legnehezebb, életveszélyes körülmények között is gondot visel az övéiről. 

Nézzük most meg a pergamoni levél örök érvényű üzenetét! Pergamon egy olyan nagyváros volt, ahol minden utca-
sarkon volt egy pogány szentély: Athene, Dionüzosz, Zeus, stb temploma. Ezekben naponta folyt a bálványimádás, 
sőt a bálványáldozati hús elfogyasztásakor szabad volt a szent szex is! Erre a célra kijelölve, külön papnők voltak. A 
közös étkezés, közös szex társadalmi esemény volt, amiben illett részt venni. 

Ilyen körülmények között kellett keresztyénnek maradni! Csakhogy a gyülekezet engedményeket tett a helyi pogány 
kultúrának - nem kell ezeket olyan komolyan venni! A gyülekezetben így keverten volt jelen Isten, és a bálványok 
imádata. Beengedték Bálám, és a nikolaiták tanítását is. Ki volt Bálám? Egy pogány varázsló, jövendőmondó, akit az 
sem tett szalonképessé, hogy egyszer áldást mondott átok helyett a zsidókra. A nikolaiták is a szabadosságot taní-
tották. Hát ilyen hamis tanításokra alapozott bálványimádás működött a pergamoni gyülekezetben, amit Isten nem 
nézett jó szemmel. 

De hát probléma ez 2018-ban? Nagyon is! Isten évezredek óta központi kérdésként kezeli a bálványimádást, ez ma 
is minden gyülekezet problémája! Olyannyira, hogy minden teológia foglalkozik ezzel „apologetika” néven. De ha 
így nevezzük, néhány teológuson kívül senki nem érti, hogy miről beszélünk. Közelítsük meg gyakorlatiasabban a 
kérdést! 

Hogyan van hát jelen a bálványimádás 2018-ban egy gyülekezetben? Mondhatnátok: ugyan már! Hiszen Zeuszt, 
Athenet már maguk a görögök se imádják! Azt nem, de vannak helyettük más bálvány istenek! 

Ma a bálványimádás nyílt és rejtett formában valósul meg egy gyülekezet életében. Nyílt bálványimádás minden 
olyan istenség, tan imádata, ami a keresztyénségen kívül van. Ide sorolható a buddhizmus, hinduizmus, taoizmus, 
iszlám minden formája. Ma Európában több mecsetet, stupát építenek, mint ahány keresztyén templomot-azokat 
inkább bezárják. Ma nyugat Európában az újszülötteknek adott leggyakoribb férfinév a „Mohamed”. Soroljuk még?! 
A mi földrajzi viszonyaink között is bőven találunk bálvány templomokat! 

A bálvány az egy kézzel fogható szobor, kép. A mi körülményeink mellett leggyakrabban szuvenír formájában talál-
kozhatunk velük. Akármilyen kicsi, de bálvány! Ez nem a mérettől függ! 

Tanulságul hadd mondjak el néhány velem történt dolgot. 

Néhány évvel ezelőtt a Szugló utcában lelkigondozó képzést tartott az amerikai Bixler házaspár. Tőlük hallottam elő-
ször, hogy a szuvenír is bálvány. Elmesélték, hogy egy angol misszionárius hosszú afrikai szolgálata után hazatért 
Angliába és szuvenírként egy afrikai varázs szobrot hozott magával, amit a nappalija közepén helyezett el. Váratlan 
rossz dolgok kezdtek el velük történni: súlyos betegség, autóbaleset, lakástűz, stb. Valaki utalt rá, talán az afrikai 
szobor az oka. Megpróbálták meggyújtani: nem égett. Leöntötték benzinnel: úgy sem égett. Végül kalapáccsal zúz-
ták szét - megszűnt az átok sorozat. Amíg az amerikaiak erről beszéltek, nekem eszembe jutott valami. Évekkel az-
előtt egy betegem Indiában járt és szuvenírként egy Buddha szobrot hozott nekem. Nem tetszett, és bevágtam az 
öltöző szekrényem mélyére-tökéletesen megfeledkeztem róla. A munkahelyemen viszont sok negatív dolog kezdett 
történni, amit nem tudtam mire vélni. Ottó ezt a történetet péntek este mondta el, én alig vártam a hétfőt, hogy 
megkeressem Buddhát! Amikor hazaértem, a kertből bekiabáltam Lacinak: itthon van Buddha, gyere ki egy kala-
páccsal! Az V.Móz.7:25-26 ugyanis azt mondja, hogy ilyen utálatosságot ne vigyél be a házadba. Egy kalapáccsal 
szétzúztuk Buddhát a kertben, darabjait a kukába dobtuk. Azt hittük, ennyi. Kedden reggel hívattak az igazgatóság-
ra: én lettem a hónap dolgozója, rendkívüli jutalmat kapok! Aztán a munkaügyről telefonáltak: írjam alá a papírokat, 
hogy januárig visszamenőleg fizetésemelést kapok! Délután felhívott egy régi ismerős, akinek évekkel azelőtt nagy 
összeget adtam kölcsön rövidtávra. Szabadkozott, hogy csak most tudja megadni adósságát: mikor hozhatja? Döb-
benten álltam: Te Laci, lehet, hogy Buddha rajta ült az anyagi javainkon?! Akkor egy életre megtanultam: bármely 
bálvány-istent, még szuvenír formájában se birtokolhatok! 

5.oldal Tekintetünk 

„Nincs megalkuvás!” 

2018 május 

Mézesné Dr. Marozsán Ibolya 



 

 

 
De szeretnék elmesélni egy másik történetet is. Bálványokkal a mai multikulturális társadalmakban kézzel fogható, 

nem szuvenír formában is találkozhatunk! Klári munkahelyére új dolgozó érkezett: egy ázsiai küllemű hölgy (pontos 

származási országa nem derült ki). Nagyon összebarátkoztak, úgyannyira, hogy meghívta a lakásába is: új bútort 

vettem, gyere nézd meg! Ártatlannak látszó szituációkban, ravaszul támad a gonosz! Az ázsiai hölgy kinyitotta az új 

szekrény ajtaját: nézd, ez itt a házi Buddha szentélyem! Mindennap hozok neki enni! - és egy mozdulattal elvette a 

szobor elől a banánt, frisset rakott oda. Később megkínálta Klárit gyümölccsel, Klári gondolkodás nélkül megette az 

előzőleg Buddhának áldozott banánt. Attól kezdve borzasztó éjszakái lettek, rémálmok gyötörték. Több nap után 

jutott eszébe: a banán! De hiszen az áldozati étel volt és ő megette! Azon az éjszakán felugrott az ágyából és bár 

hideg januári éjszaka volt, szélesre tárta az ablakot: gonosz, nem gyötörhetsz engem többet, azonnal távozz tőlem, 

nekem semmi közöm nem lehet egy bálvánnyal! Erősen leizzadt, de attól kezdve megszűntek a rémálmai. 

De említettük Bálámot, aki pogány jövendőmondó volt. Jóslásba belebotlani nagyon hétköznapi dolog - gondolj 
csak a legegyszerűbb esetre: hányan nézik meg rendszeresen a horoszkópjukat? Ismét szeretném egy személyes 
példával illusztrálni, milyen módokon kerülhetünk kapcsolatba Istennek nem tetsző dolgokkal. 

Egy fodrász betegem már régóta mondta, mekkora megtiszteltetésnek tekintené, ha egyszer ő vághatná le a haja-
mat. Mivel van nekem saját, régi fodrászom, megjegyzését mindig elengedtem a fülem mellett. De egy decemberi 
napon gondoltam egyet: kipróbálom, mit tud! Nagyon megörült, amikor beléptem a fodrászüzletbe. A nagy meg-
tiszteltetéstől személyesen kezdte mosni a hajamat. De valahogy ez nem a megszokott hajmosás volt! Meg-megállt, 
megnyomta a fejbőrömet bizonyos pontokon, máskor csak simogatta - mi ez?! Amúgy hátrahajtott fejjel meg is kér-
deztem, mi ez a szokatlan fejmosás? De örülök, hogy észrevette!- válaszolta. Én most erőt közlök Önnel! Óh, hát ez 
az! Reiki! Japán misztika! Rákiáltottam: azonnal hagyja abba, különben így vizes, habos fejjel kirohanok és itt ha-
gyom! A fodrászüzletben várakozó többi hölgy is érdeklődve felkapta a fejét: mi bajom nekem egy kis reikis fejmo-
sással?! Így aztán sok embernek mondhattam el egyszerre, hogy keresztyénként távol tartom magam mindenféle 
távolkeleti módszertől, hiszen azok bálvány istenekkel kötnek össze, jelen esetben a japán sintoizmussal. Elkészült a 
frizurám-egyébként nagyon jól-de elhatároztam, ide se jövök többet! Több év telt el ezek után. 

Nyáron meglátogattuk sógoromékat Tápiószentmártonban. Ott van egy jó termálfürdő-élvezettel áztattuk tagjain-
kat a finom meleg vízben. Közben hallom ám, hogy a hangosbemondó közli, a fürdő területén jósnő működik, be 
lehet rá fizetni. Gondoltam magamban: mi minden van ezekben a vidéki fürdőkben?! Hazafelé menet éppen azon 
ajtó előtt mentünk el, amire rá volt írva: ”jósnő”. Az ajtó kinyílt és ott állt az én fodrásznőm! Döbbenten néztünk 
egymásra: maga itt?! Mint kiderült, Tápiószentmártonban van víkendháza és hétvégén kereset kiegészítésként jósol 
a fürdővendégeknek. Szóval nem elég a reiki, még jósol is! Még egy okkal több, hogy újabb évekig felé se néztem. 
Azonban 2011-ben Laci nyugdíjba ment, és az ünnepség vasárnap volt. Szerettem volna szép frizurát erre az alka-
lomra, de ki fogja ezt nekem szombaton megcsinálni? Felhívtam régi fodrásznőmet, de ő nem vállalta. Maradt a 
jósnő fodrász! Sokáig vívódtam, de végül felhívtam és ő örömmel kinyitotta csak nekem az üzletét szombati napon. 
Természetesen első kérdése az volt, hogy miért nem mentem hozzá már évek óta? Mert maga jósol, reikizik és még 
ki tudja mit csinál. Akkor vettem észre a falakon az okleveleket, hányféle boszorkány tanfolyamra járt! 

„Hát ezért?! Mi a baj ezekkel?” Miután csak ketten voltunk, volt idő bőven kifejteni, mi a baj ezekkel. „Miért nem 
mondta ezt nekem senki hamarabb?! Régen abbahagytam volna! Soha többé nem fogok jósolni!” Azon nyomban 
leszedte a falakról az ezoterikus bizonyítványokat is. Az elmúlt 7 évben be is tartotta a szavát, abbahagyta a jóslást. 
Sokat beszélgettünk Isten igéjéről, sőt már a gyülekezetbe is eljött egyszer. 

Tehát a nyílt bálványimádással - távolkeleti istenségekkel - bizony ma Magyarországon, Budapesten is lehet talál-
kozni! Ne szellemiesítsük el a dolgokat! 

De mi a helyzet a rejtett bálványimádással? Ebbe a csoportba tartozik a természetgyógyászat, harcművészetek, 
new age, szabadkőművesség és még sok minden. 
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A természetgyógyászatról hosszú tanfolyamokat szoktam tartani, most röviden csak annyit mondhatok: óvakodj 
mindentől, aminek távolkeleti vallásfilozófiai alapja lehet! Szokták tőlem kérdezni, mi bajom van nekem a természe-
tes gyógymódokkal a sok mesterséges anyag mellett? Azzal semmi, de ez a szembeállítás nem igaz. Itt ugyanis alter-
natív gyógyászatról van szó, egy másik, egy rejtett, egy titkos, egy okkult gyógyászatról, ami ravasz módon összeköt 
a távolkeleti bálvány istenségekkel, hiedelmekkel! 

Most csupán a leggyakoribb problémákat szeretném kiemelni. 

Jóga- ez kívülről nézve egy hindu tanításon alapuló ellazulást elősegítő tornagyakorlat sorozat. A valóságban- erede-
tileg-  a különböző légző gyakorlatok és egyéb fizikai tevékenységek azt a célt szolgálják, hogy az alsó, kismedencei 
csakrákból meginduljon felfelé a kundalini kígyó, az illető ellazuljon és kapcsolatba kerüljön brahmannal, a felsőbb 
erővel. Ne csapd be magad, hogy Te csak autogén tréninget csinálsz! Akár ismered a mögötte lévő filozófiát, akár 
nem, a jóga gyakorlása által mindenképpen okkult erőkkel kerülsz kapcsolatba! Szoktam mondani, hogy akár tuda-
tosan mész egy aknamezőre, akár véletlenül lépsz rá, az eredmény ugyanaz: felrobbansz! Hallottam olyanról is, 
hogy egyes gyülekezetekben keresztyén jógát oktatnak.  Nahát ez aztán a legszörnyűbb mérgező keverék! 

De hadd említsem meg az akupunkturát, akupresszurát, talpmasszázst és társait. Ezek a kínai gyógymódok-minden 
modern orvostudományi alapot nélkülözve, a taoizmus által tisztelt istenségekkel kötnek össze. Kerüljél messze 
minden ázsiai gyógymódot! Ide tartozik a japán reiki is, amire említettem jósnő betegem példáját. De kerüld az agy-
kontrollt, homeopátiát is! Itt és most csak annyit mondok, hogy a homeopátia elveit egy spiritiszta szeánszon kapta 
egy német orvos az 1700-as években. ”Nézd meg az anyját, vedd el a lányát!” tartja a magyar közmondás. Kell ne-
künk egy spiritiszta anya lánya?! 

Ezek az alternatív gyógymódok, eszközök nagyon alattomosan szivárognak be az életünkbe. Napokban kaptam leve-
let egy hívő anyukától, aki 3 éves kislányát egy szülési sérülés miatt fejlesztő tornára hordja. A pedagógus legutóbb 
egy cintányér szerű eszközt vett elő és arra kérte a gyereket, hogy üsse meg. A kislány megütötte és összerezzent a 
furcsa, mély hangtól, amit az eszköz kibocsátott. Az anyuka is összerezzent, benne is rossz érzéseket keltettek ezek 
a hangok. „ez egy tibeti gong, a láma kolostorokban ezzel hívják a gyógyító szellemeket.”- magyarázta a tanárnő, Az 
anyuka rögtön megkérte, hogy az ő gyerekén ne alkalmazzák ezt az eszközt! A benne lakozó Szent Szellem bizonysá-
got tett arról,hogy ez egy idegen erő. Mindannyiunkban benne lakik Isten szelleme és ha nem vagy biztos abban, 
hogy a kérdéses eszköz, módszer tetszik-e Istennek, hallgass a Szent Szellemre! 

A legfrissebb eset tegnap történt. Debrecenben lakó testvérem arcideg bénulást kapott: nem tudja becsukni a jobb 
szemét, a jobb arcfele elferdült, kifolyik az étel a szájából. Gyülekezetükből egy testvérnő jó szándékból egy mágne-
ses szemüveget adott neki: ezt tedd fel este és reggelre jobb lesz a szemed! A véletlen folytán éppen telefonon be-
széltünk és elmesélte nekem, hogy este kipróbálja ezt a mágneses szemüveget. Azonnal felkaptam a fejem: milyen 
szemüveg az, amit éjszakára kell feltenni és mit fog az kisugározni?! Utánanéztem az interneten és némi keresgélés 
után rájöttem, hogy egy japán cég forgalmazza ezt a terméket (és még sok hasonlót). Termékeik az ősi gyógymódo-
kat modern módon használják fel- írták az ismertetőben. Mi az az ősi gyógymód? A japán istenségek által közvetí-
tett erők aktiválása! Gyorsan lebeszéltem a testvéremet arról, hogy ezt a szemüveget feltegye! Óvakodj mindentől, 
ami mágneses, kisugároz valami erőt, ami megtisztít: ehhez hasonló szlogenekkel szokták reklámozni ezeket az is-
tentelen termékeket. 

A rejtett bálványimádás külön csoportját alkotják azok, amik látszólag nem is vallá-
sok, mégis meg van bennük a vallások minden ismérve és rejtettségüknél fogva 
tévútra visznek. Ebbe a kategóriába tartozik például a new age, a harcművészetek, 
a szabadkőművesség. 
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New age (új korszak, a vízöntő korszaka) címszóval foglalnak össze egy olyan szellemi irányzatot, ami be-
hálózza a politikát, gazdasági életet, kultúrát és alattomos módon életünk minden területére behatol. 
Csak egy mostanában sokat hallott jelszót hadd említsek: „nyílt társadalom” - nem kellenek nemzeti és 
országhatárok, mossunk össze mindent. Ezt a gondolatot csak ott tudják elfogadni, ahol a kereszténység 
nem érték. 
Harcművészetek? mi baj van abban, ha a gyerek erősödik és ennek érdekében karatézik, judózik és egyre 
magasabb danos öveket kap? A sportban ugyan semmi rossz nincs, de ezekben a küzdősportokban elő-
ször meg kell hajolni a távolkeleti istenségek, guruk előtt, utána kezdődhet a „sport”. Ugyanaz a helyzet, 
mint a jógával: azt hiszed, hogy csak ártatlan önvédelmi sportot gyakorolsz, közben bálvány istenekhez 
kapcsolódsz! 
Szabadkőművesség? ez is egy titkos zagyva társaság, ahol keresztény elemeket kevernek okkult tanokkal. 
Sokáig azt hittem, ma Magyarországon ilyen már nincs is, mígnem egyszer véletlenül rákattintottam a 
honlapjukra (félelmetes egy honlap!) és láttam, hogy adónk 1 %-át a Magyar Szabadkőműves Páholynak is 
fel lehet ajánlani. Ezek szerint nagyon is létező, élő csapat! 
 
Ennyi példa is elég arra, hogy lássuk, ma éppen úgy jelen van a bálványimádás, mint Pergamonban volt! 
De hát mi a baj a bálványimádással, miért gyűlöli annyira Isten? A Biblia nagyon kemény kifejezéseket 
használ, nem finomkodik, ha bálványokról van szó: Isten gyűlöli, utálja őket, nem tűr társbérletet semmi-
lyen formában! Isten féltékenyen szerető Isten! Mit szólna egy vőlegény ahhoz, ha a menyasszonya más 
fiúkra is kacsintgatna? Márpedig ezt tesszük, ha a mai bálványokkal, mai formában foglalkozunk! 
A bálványimádás bármely formája elveszi, megosztja szellemi erőnket, démoni befolyásnak enged utat. 
Sok problémánknak az az oka, hogy valamilyen formában belekeveredtünk a bálványimádásba, ezért lé-
nyeges a rejtett formák ismerete is! 
Végezetül szeretném átfogalmazni, hogyan szólna ez a levél, ha János apostol most írta volna ezt a gyüle-
kezetünknek: 

(Elhangzott: Angol u. 44. 2018-03-11.-én) 
Mézesné Dr. Marozsán Ibolya 
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Kedves Angol utcai gyülekezet! 
Tudatom Veletek, hogy gyűlölöm a bálványimádás bármely formáját! 

A bálványimádás nyílt és rejtett módon egyaránt utálatos előttem! 
Ne kössetek kompromisszumot ezen a téren (sem)! 

Ismerjétek fel a bálványimádást, 
bánjátok meg, ha részt vettetek valamiben, 
szakítsatok meg minden ilyen kapcsolatot, 

dobjatok ki minden ilyen tárgyat, 
ha pedig nem, kemény harcra számíthattok - nem fogom annyiban hagyni! 

ha pedig igen: a győztest különleges módon táplálom - enni adok neki az elrejtett 
mannából és titkos új nevet adok neki, amit fehér kövecskékre fogok írni. 

Halljátok meg, amit mondok! 
Kedves Angol utcai gyülekezet, Tiéd a döntés joga! 



 

 

 
 
 

Billy Graham: A boldogság keresése 
 
"Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van a reménysége." (Zsoltárok 146:5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sokan keresik a boldogságot, de nem tudják mit keresnek vagy, hogy hol található a boldogság. 
A boldogság melléktermék, nem pedig cél önmagában. A boldogságkeresés olyan, mintha valaki keresne 
egy felhőtlen napot, megragadná azt, beletenné egy üvegbe, aztán elővenné egy esős napon, hogy megint 
élvezhesse. 
Az igazi boldogság nem felszínes és nem átfutó, mint egy nap a vidámparkban. 
Az igazi boldogság akkor kezdődik, amikor valaki helyes viszonyba kerül Istennel. 
 
Valójában az igazi boldogság egyetlen forrása Isten, mert Ő felajánlja azokat a lelki értékeket, amelyekről 
mi tévesen azt hisszük, hogy a földön találhatók: megelégedettség, biztonság, béke és remény a jövőre 
nézve. Ezek közül egyiket sem találhatjuk meg a munkahelyen, az emberi kapcsolatban, pénzben, hata-
lomban vagy rangban. Ezeket egyedül Isten adhatja. 
 
 
 
(forrás: Billy Graham: Szemeimet a hegyekre emelem - elmélkedések az év minden napjára. Bp. 1989.) 
 

 

Szilágyi József 
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Levél a pergamoni gyülekezethez -2. rész 

Jelenések: 2:12-17 16. vers 

Térj meg! 

Isten helyreigazít, ha engeded – mert szeret! 
 

 A pergamoni gyülekezethez írt levél végén Isten ismét megtérésre szólítja fel az Övéit! Legyünk ké-
szek rendszeresen megvizsgálni és megtisztítani az életünket, hogy tiszta kezeket tudjunk felemelni és 
tiszta szájjal tudjunk áldást tovább adni! 
 Nem szeretném, hogy formai dolgok, előírások rabjai legyünk és valamit csak azért csináljunk, mert 
„azt mondták nekünk”! Sok embertársunk élethez való hozzáállását, mindennapi tevékenységét és dönté-
seik hátterét hűen tükrözi Pajor Tamás egyik dalszövege: „az emberek láthatatlan kézre húzott szelfibá-
bok...”. DE nagyon szeretném, hogy naponta komolyan vegyük: Krisztussal és Érte élünk, sőt ÁLTALA!!! Ne 
azért tarts bűnbánatot, mert nagy ünnepek előtt szokás, hanem azért, mert átérzed és komolyan veszed, 
hogy a Messiás érted halt meg! 
 Nagyon megtisztelő volt hallani, amikor egy reggel a legkisebb gyermekünk a következő mondatot 
mondta nekem kijelentő módban: „Apa vannak napok, amikor te egyáltalán nem követsz el bűnt”. Bár na-
gyon jól esett, amit mondott, de ki kellett ábrándítanom; sajnos nincsen olyan nap, hogy ne követnénk el 
bűnt! De el fog jönni az a nap, amikortól kezdve valóban nem fogunk többé vétkezni, viszont a mennyei 
királyságba nem lehet véletlenül bekerülni vagy ügyeskedéssel bejutni! 
 

Az Isten dicsőségében való ÖRÖK ÉLETÉRT már ma el kell kezdened ÉLNI! 
Mindened megvan ehhez, csak döntened kell! 

 

1., Hogyan reagálunk a helyreigazításra? 
 Egyik gyermekünk néhány hete így imádkozott: „Drága Istenem, köszönöm, hogy végre van szem-
üvegem és fogszabályozóm! Kérjetek és adatik! Ámen”. Elgondolkodtatott ez a hozzáállás! Ki az, aki közü-
lünk hálát adott, amikor szemüveges lett? Pedig, lehet, Isten szeretné, hogy más szemmel nézz a testvére-
idre vagy egy helyzetet más szemszögből is megvizsgálj! 
 Virágvasárnap Jézus bevonult Jeruzsálembe és egy nagyon intenzív hét vette kezdetét. Mielőtt elju-
tott oda, hogy elárult, elhagyott, megtagadott fogoly legyen és szörnyű kínok között Értem és Érted az éle-
tét adja, földi élete utolsó napjaiban is igyekezett szeretettel és határozottan tanítani, helyreigazítani. 
 Lukács evangéliumában végig követve Nagyhét eseményeit számos élethelyzetben találkozunk Jézus 
Krisztussal: 
 Lukács evangéliuma 19:45-től olvassuk, hogy Jézus megtisztítja a templomot. A mi testünk a Szent 
Szellem temploma, egy „hús-vér templom”, ahogy Pintér Bélával együtt énekeljük sokszor. Miért kell meg-
tisztítani a templomunkat? Mert a templom az IMÁDSÁG HÁZA! A Te templomod az imádság háza? 
 A templom megtisztítása után Jézust folyamatosan próbálják „megfogni”, tőrbe csalni, hogy elítél-
hessék. Isten Fiának azonban olyan felülről való bölcsessége van, amire nekünk is nagy szükségünk van 
nap, mint nap. Amikor az adófizetésről kérdezik (Lukács 20:20-26), Ő egyszerűen, világosan és megkérdő-
jelezhetetlenül válaszol: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.”. Ren-
desen fizeted az adódat? Tiszta az anyagi életed? Megadod Istennek, ami az Övé? Töltesz időt a Terem-
tőddel? Áldozol Isten munkájára a javaidból? 
 Jézus a szív hozzáállásáról tanít bennünket, amikor az özvegyasszony 2 fillér adományára mutat rá 
(Lukács 21:1-4), aki komolyan vette az ígéretet, ami Isten gondoskodásáról biztosít minket is: 
„...keressétek először az Ő országát és igazságát és ezek is mind megadatnak nektek.”  
(Máté 6:33). Lehet, hogy ez az asszony ott ült Jézus közelében, amikor a Mester az adakozásról tanított. 
Neked mit tanított Jézus az elmúlt néhány napban? Ültél a lábainál? 
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 A Megváltó hatalmas szeretetéről árulkodik, hogy árulójának, Júdásnak is, - annak a tanítványnak, 
aki egy tálból eszik Mesterével az utolsó vacsorán -, ad még egy utolsó figyelmeztetést (Lukács 22:22): „... 
jaj annak az embernek, aki elárulja őt.” 
Ekkor még lenne lehetősége Júdásnak másként döntenie... 
 Több területét is érintettük röviden az életünknek: imádság, pénzügyi dolgok, adakozás, árulás, hű-
ség... 
 Néhány hónapja beszélgettek a rádióban arról, hogy milyen összetett és komoly memóriát, koncent-
rálást igénylő a karmesteri munka. Azon túl, hogy a karmester „fejében van” az egész partitúra, össze kell 
koordinálnia, akár 50 hangszerest is egy időben. Isten egy olyan „karmester”, akinek ott vagy a gondolatai-
ban, a tervében és szeretné, ha akkor és olyan hangon/hangnemben szólalnál meg, amikor és ahogyan 
kell! 
 

2., Miért örüljünk a helyreigazításnak? 
 Mert el fog jönni az idő, amikor már nem lesz helyreigazítás.   Júdás csókja után már nincs helyreiga-
zítás, az áruló megy tovább a halálba vezető úton. A vallási vezetők minden elkövettek a keresztre feszítés 
előtti napokban is: áskálódás, vitatkozás, hamis tanúk és vádak állítása. Jézus eddig még beszél velük, de 
halála és feltámadása után már nem próbálja többé meggyőzni a gyilkosait. Kihallgatása és kínzása közben 
még Pilátus is kap egy esélyt; beszélgethet Isten Fiával személyesen. És bár Pilátus valamit elkezd sejteni 
az igazságból, mégsem tud hinni az Igazságnak. 
 

3., Miért vezet Isten Téged? Miért igazít helyre? 
 Mert nagyon szeret Téged és nem mondott le Rólad! 
 Vannak az életünkben „kis” helyreigazítások. Hajlamosak vagyunk könnyen megszokni a kényelmet. 
Néhány éve a kórházunkban felújítások, korszerűsítések zajlottak, ennek keretében önműködő ajtók ke-
rültek beszerelésre. Egyik reggel nem nyílt ki előttem az egyik ajtó, ami miatt kissé bosszús lettem. Isten 
azt kérdezte tőlem: „Szerinted az természetes, hogy kinyílik előtted minden ajtó?” Elszégyelltem magam, 
de örültem a helyreigazításnak! 
 A kis korrekciók mellett történnek nagy helyreigazítások is az életünkben. Amikor valaki a halál köze-
lébe kerül, akkor az első gondolata – akárhogyan is élt addig – ISTEN! Ne csak a nehéz helyzetekben le-
gyen Isten az első gondolatunk! 
 Mózes V. könyvének 27. fejezete beszél az emlékkövek felállításának jelentőségéről, melyekre Isten 
Igéi vannak írva. A Jelenések könyve 2. rész 17. verse beszél fehér kövecskékről, amelyre Isten az új neve-
det írja fel és ezt a nevet csak te ismered. Mi az Istentől kapott új neved? 
Miért ad Isten a győzteseknek fehér kövecskét? A kő nagyon kemény anyag, ilyen biztos és szilárd legyen 
a hitünk Teremtő Istenünkben! A fehér szín a tisztaságot jelképezi. Tiszta vagy? 
Miért csak te tudod az új neved? Mert Isten kettesben akar lenni veled! Tölts időt rendszeresen kettes-
ben a Mindenhatóval, nagyon közel Hozzá!!! 
 

 Virágvasárnap könnyű leborulni, de a kereszt alatt már nem sokan borultak le. 
Boruljunk életünk minden napján Jézus lábai elé! 
 

A Jelenések könyve 2:17 győztesekről beszél. 
 

Mi győztesek vagyunk! Halleluja! Ámen! 
„Akiket pedig Isten Szelleme vezérel, azok Isten fiai.” 

„Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt 
szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” 

(Rómabeliekhez írt levél 8:14, 17) 
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Hamis és igaz uralkodás 
Jel 2:18-29 „A thiatirai gyülekezet angyalának írd meg: ezt 
mondja az Isten Fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz láng-
ja, és a lába hasonló az (izzó nemesfémhez) aranyérchez: 
Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgála-
todról és állhatatosságodról és arról, hogy az utóbbi csele-
kedeteid többet érnek az elsőknél.  
De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az 
asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltán-
torítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldo-
zati húst egyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, 
de nem akar megtérni paráznaságából. Íme, betegágyba 
vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, 
ha meg nem térnek cselekedeteikből; gyermekeit pedig 
megölöm (dög?)halállal, és megtudja valamennyi gyüleke-
zet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és meg-
fizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. 

Nektek pedig, a többieknek Thiatirában, akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a Sátán 
mélységeit – amint azt nevezik –, ezt mondom: nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg 
eljövök. Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a népek felett, hogy legeltes-
se őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket; ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én Atyámtól, 
és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!” 
 

A Jelenések könyvében szereplő hét gyülekezeti üzenet közül ez okozta nekem a legtöbb fejtörést. Korábban ódz-
kodtam attól, hogy behatóbban foglalkozzam vele. Most azonban, amikor feladatnak kaptam, és beleástam magam, 
rengeteg izgalmas részlet nyílt meg. 
Kezdjük tehát sorban. 
Ezt mondja az Isten Fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az (izzó nemesfémhez) 
aranyérchez. 
Mint mindegyik üzenet elején, itt is önmagáról beszél Jézus, olyan jellemvonásait hangsúlyozza, amelyek az üzenet 
megerősítése szempontjából a legfontosabbak. Jézus tekintete mindent átlát és értékel, senki sem bújhat el előle, 
akkor minden világos és egyértelmű lesz. Egyszer megállsz te is előtte, és nem tudsz majd semmit elrejteni. Ez azon-
ban már most is így van! Jobb ha ennek a tudatában élsz és élek.  
Tudok szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és állhatatosságodról és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid töb-
bet érnek az elsőknél. 
Nagyon kedvező értékelést kap a gyülekezet. Nem csak hiteles, állhatatos, szolgáló életük van, de folyamatosan 
fejlődnek is. Talán épp a túlzott nyitottság és kíváncsiság volt a probléma, szabad befolyást engedtek valakinek-
valaminek, ami viszont rendkívül romlott és veszélyes volt. 
 

De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt… 
A Jezabel probléma – ez az üzenet legtöbb gondolkodást igénylő része. Jezabel valószínűleg nem a kérdéses sze-
mély valódi neve, inkább szellemi jellemzése, méghozzá nyilvánvalóan igen negatív jellemzés. A fogalom – jezabeli 
szellem, jezabeli viselkedés – gyakran említésre került az elmúlt évtizedekben hívő körökben, különösen karizmati-
kus háttérben; szinte kizárólag gyülekezeti asszonyokkal kapcsolatban. 
Szeretném mindjárt az elején tisztázni, hogy - a korábbi sztereotip címkézéssel ellentétben – itt nem a tehetséges, 
intelligens, céltudatos nőkről van szó; és nem a nők gyülekezeti pozíciójáról. A jelenség nem is alapvetően női prob-
léma. A megértéséhez alaposan meg kell vizsgálni az ószövetségi Jezabelt, akire Jézus is utal. 
Izrael életében eljött az idő, amikor királyt akart, MINT MÁS NÉPEK. Isten volt korábban a szuverén királyuk, aki pró-
fétákon, felkent bírákon keresztül vezette őket. A nép azonban úgy gondolta, hogy inkább biztonságban érzi magát, 
ha egy király vezeti őket – amihez hozzátartozott az is, hogy a királyt a családi utódja követi, akármilyen jellemű is 
lesz az illető, királyi dinasztia jön létre. Isten már előre számolt a helyzettel és figyelmeztette őket, hogy a király sze-
mélye nem garancia a biztonságra, csak a király istenfélelme! 
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5Móz 17:17 „Ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon, és túl sok ezüstöt és aranyat se gyűjtsön. Amikor 
elfoglalja királyi trónját, másoltassa le magának egy könyvbe ezt a törvényt, amely a lévita papoknál található. 
Tartsa azt magánál, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni az Urat, az ő Istenét, s hogy megtartsa 
ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket. Ne legyen gőgös a szíve testvérei-
vel szemben, és ne térjen el ettől a parancsolattól se jobbra, se balra, hogy hosszú ideig uralkodhasson ő is meg a 
fiai is Izráelben.” 
Később azonban Izrael királyai egyre inkább úgy kezdtek viselkedni, MINT MÁS NÉPEK királyai. Az akkori szokások 
egyik eleme volt, hogy a szomszédok közti békekötést megpecsételésére feleségül vették a másik király lányát – a 
többnejűség keretében. Ez azonban avval is járt, hogy az idegen asszonyok magukkal hozták idegen isteneiket. Sala-
mon kezdte a gyakorlatot, mindjárt jelentős számú feleséggel, és a hozzájuk tartozó bálványok kultuszával. A mély-
pontot azonban Aháb király felesége, Jezabel jelentette. Ő ugyanis nem csak maga akarta a hazulról hozott istene-
ket tisztelni, hanem a férjét, és végül az egész népet is erre akarta kényszeríteni, kíméletlen erőszakkal. A nőkkel 
kapcsolatos problémáknak mindig van férfi oldala is! Aháb gyengekezű királynak bizonyult, Jezabel bábja lett.  
1Kir 16:30-31 „Aháb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nemcsak foly-
tatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezábelt, a szidóniak királyának, Etbaalnak a leá-
nyát, és Baalt kezdte tisztelni és imádni.” 
1Kir 18:3-4,19 „Ekkor Aháb hívatta Óbadját, a palota felügyelőjét. Óbadjá igen félte az Urat. Mert amikor Jezábel ki 
akarta irtani az Úr prófétáit, Óbadjá magához vett száz prófétát, és elrejtette őket ötvenenként egy-egy barlangba, 
és ellátta őket kenyérrel és vízzel. 
Ő (Illés) így felelt: Nem én döntöm romlásba Izráelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az Úr parancso-
latait, és te a Baalokat követed. Most azért üzenj, gyűjtsd ide hozzám a Karmel-hegyre egész Izráelt meg Baal négy-
százötven prófétáját Aséra négyszáz prófétájával együtt, akik Jezábel asztaláról élnek.” 
 

Jezabel módszeres államkultuszt hozott létre, államilag fizetett papokkal, prófétákkal, akik „az asztaláról éltek”. 
(Izrael prófétái és papjai nem államilag fizetett alkalmazottak voltak!) Katonasággal üldözte Jahve prófétáit. Illés, 
nevéhez híven (Élijah: Jahve az Isten) egyedül állt helyt az Úrért, de ő is bujdosni kényszerült. Ugyanakkor mégis őt 
használta az Úr, hogy bebizonyítsa: egyedül Ő az élő Isten, Baal tehetetlen bálvány. Már korábban megprófétálta 
Illés, hogy az Úr akarata alapján 3 évig nem lesz eső. A BaaIhoz hasonló viharisteneket azért tisztelték a földművelő 
népek, mert tőle remélték az esőt (Aséra istennőtől meg a termékenységet). Baalt tehát értelmetlen tisztelni, Jahve 
az ura az időjárásnak, ahogy minden másnak is. A Karmel hegyi istenítélet pedig bebizonyította az egész nép szeme 
láttára, hogy Baal (akit egyébként villámmal a kezében ábrázoltak) se égi esőt, se égi tüzet nem képes adni. Jahve 
ellenben igen. A nép fellelkesült, hitet tett az Úr mellett, Illéssel közösen megölték Baal prófétáit.  
 

1Kir 19:1-2 „Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, 
Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap 
ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt!” 
Jezabelt nem érdekelték a tények, nem érdekelte az igazi szellemi valóság, sem a nép, amelynek a királynője volt. 
Csak az érdekelte, hogy az ő hatalma ne legyen korlátozva. Vele senki se szállhat szembe! Ez még világosabb lett 
egy másik történetben. 
 

1Kir 21:5-10,15,20-23,27-29 „A felesége, Jezábel azonban odament hozzá, és így szólt: Min keseredett el úgy a lel-
ked, hogy semmit sem eszel? Ő így válaszolt: Beszéltem a jezréeli Nábóttal. Kértem, hogy adja el nekem a szőlőjét, 
vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt is adhatok helyette. De ő azt mondta, hogy nem adja nekem a szőlőjét. A felesége, 
Jezábel ezt mondta neki: Hát nem te uralkodsz most Izráelben? Kelj föl, egyél, ne búslakodj! Majd én megszerzem 
neked a jezréeli Nábót szőlőjét. Ekkor leveleket írt Aháb nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leve-
leket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábóttal egy városban laktak. A levelekben ezt írta: Hirdessetek böj-
töt, és ültessétek Nábótot a nép élére! Vele szembe pedig ültessetek két hitvány embert, akik így tanúskodjanak 
ellene: Átkoztad Istent és a királyt! Azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon! 
Amikor Jezábel meghallotta, hogy halálra kövezték Nábótot, így szólt Jezábel Ahábhoz: Kelj föl, vedd birtokba a jez-
réeli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart eladni neked, mert nem él már Nábót, hanem meghalt.” 
Jezabelnek nem lett volna saját hatalma. Aháb engedte át neki a saját tekintélyét, és megengedte, hogy Jezabel 
visszaéljen vele. A megszerzett tekintély birtokában Jezabelnek nem volt semmilyen erkölcsi gátlása. Megszervezett 
egy koncepciós pert. Amit akarok, azt megszerzem!! 
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A hatalmam engem kell szolgáljon, az én érdekeimet, nem a népet! Én a törvény felett állok! IGAZI SÁTÁNI MENTA-
LITÁS! 
Aháb hajlott volna a jóra is, de nagyon gyenge volt! Az igazi probléma, hogy a férfiak a szellemi helyükre állnak-e. 
Ha pedig egy nő a gyülekezetben tehetsége, elhívása szerint pozíciót, szolgálatot kap, az szabályozható, ellenőrizhe-
tő, kiértékelhető. Jezabel igazi háttér-manipulátor volt, ez az igazi veszély – és ez férfiakra ugyanúgy érvényes! 
 

…eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráz-
nálkodjanak, és bálványáldozati húst egyenek. 
Nem tudjuk részletesen, mit hirdetett a thiatirai hamis prófétanő. Az ószövetségi háttérből inkább a jelleme érthető 
meg, hiszen Jézus nyilván okkal alkalmazta rá a Jezabel nevet. A tanítással kapcsolatos probléma mindenesetre ha-
sonló a pergamonihoz – bálványimádás és (testi vagy szellemi) paráznaság. Ott még csak egy marginális kis csoport 
képviselte. Itt viszont egy befolyásos személy egy szélesebb tanítványi kör élén; aki ráadásul prófétaként is lépett 
fel, hogy nagyobb, isteni tekintély legyen a szavai mögött. Jézus szavai nyilvánvalóak: „prófétának nevezi magát”, 
de valójában nem az. A PRÓFÉCIÁKAT MINDIG MEG KELL ÍTÉLNI A GYÜLEKEZET VEZETŐINEK! Erre nem volt elég 
tisztánlátásuk, vagy határozottságuk a thiatiraiaknak. 
A félrevezetés ereje abban is lehetett, hogy a tanítása keveredett a kereszténységgel. Ilyen volt a fiatal keresztény-
ség mellett létező gnoszticizmus, amely a római birodalomban a népességgel együtt keveredő vallások különös ve-
gyülékeként jött létre; és amely igyekezett bekebelezni Jézus nevének egyre nagyobb tekintélyét. A gnoszticizmus 
öröksége ma is jelen van: antropozófia, szabadkőművesség, rózsakeresztesek, stb. Ezek is hivatkoznak Jézus Krisz-
tusra, vagy a Bibliára, de a maguk szája íze szerint kifacsarva az eredeti igazságokat. 
Jézus igen kemény! Ahogy a történelmi Jezabel idején sem volt pardon, itt sem. A kereszténység tisztasága, ható-
ereje, léte forog kockán. Van, amiben nem lehetünk lágyak, a krisztusi üzenet meghamisítása iránt nem lehet 
„tolerancia”. Az ellenség sem lágy. Jezabel prófétanő kemény szívvel, makacsul ellenált Jézus figyelmeztetésének, 
ahogy az ószövetségi őse is. Az emberekre gyakorolt befolyásában volt valami erőszakos, manipulatív hatás, szelle-
mi leuralás. 
 

… a Sátán mélységeit – amint azt nevezik… 
Rendkívül zavaros tanítás lehetett. A gnoszticizmus és utódvallásai különös képet festenek a Sátánról, Luciferről – 
szinte pozitív hős. NEKÜNK EGYÉBKÉNT SEM A SÁTÁNT KELL ELSŐSORBAN MEGISMERNI, HANEM JÉZUST ÉS AZ 
EVANGÉLIUMOT! Vigyáznunk kell. Vágyunk Isten szellemének kiáradására, és sokszor elhangzik: „Adjunk szabadsá-
got, hogy munkálkodjon.” Ez nem jelentheti azt, hogy ne ragaszkodjunk az ige zsinórmértékéhez, és kritika nélkül 
fogadjunk el dolgokat. 
Az ítélet kemény, ahogy a régi Jezabel idején is volt. Látni kell mindenkinek, hogy Jezabel hazudik, hogy az ígéretei 
nem működnek, hogy a követése („gyermekei”) halálba visz (a görög szöveg nem döghalált, csak halált említ). 
 

…én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint.  
Jer 17:9-10,13 „Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?! Én, az Úr vagyok a szívek ismerője, 
a vesék vizsgálója, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli.  
Uram, te vagy Izráel reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba 
írják, mert elhagyták az Urat, a friss víznek forrását.” 
Az eredeti ige Jahvéra, az itteni idézet Jézusra vonatkozik. Az Ószövetség Istene ugyanaz, mint Krisztus, a Fiú az Új-
szövetségben. Nincs ellentét, csak a szövetség jellege változott. 
Egyedül Isten az, aki a szívek minden titkát ismeri. Egyedül Ő jogosult mindenkinek megfizetni cselekedetei szerint. 
Egyikünk se játsszon Istent mások életében! Elsősorban arra törekedjünk, hogy Istennek lehetősége legyen feltárni 
titkokat a saját szívünkből. Mindannyiunk szíve természettől fogva sötétségeket őriz és hajlamos az önbecsapásra. 
 

…akik nem fogadjátok el ezt a tanítást,… nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, 
Hála Istennek sokan nem kerültek a hamis próféta hatása alá. Valószínűleg gyanús volt nekik a dolog, és távol tar-
tották magukat tőle, bár le se állították a „prófétanő” és csoportja befolyását. Jézus bátorítja őket: jó úton járnak, 
tartsanak ki, Ő lesz, aki ítél, mint az Ószövetség idején is! Mi pedig mindannyian építsünk szilárd alapot, hogy min-
denféle új tanítások szelei ne sodorhassanak jobbra-balra.  
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Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a népek felett, hogy legeltesse 
őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket; ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én Atyám-
tól, 
Ez is ószövetségi idézet, érdemes az egész zsoltárt elolvasni hozzá: 
Zsolt 2:1-12  Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, 
a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen: Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le kötelei-
ket! A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így 
rémíti meg őket: Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon! 
Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá tettelek ma téged! Kérd tőlem, és neked 
adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserép-
edényt! Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti, bírái a földnek! Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve 
vigadjatok! Csókoljátok a fiút (hódoljatok előtte), hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert 
hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül! 
A Jelenések könyve is visszatér erre: 
Jel 19:11-16 És láttam a megnyílt eget: íme, egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan 
ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sok korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem ismer rajta kívül; és véráz-
tatta ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta 
fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pász-
torolni őket, és ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára ez a név 
van írva: királyoknak Királya és uraknak Ura. 
A vasvessző: jogar, uralkodói buzogány. Régen az uralkodók a trónra lépeskor jelképesen összetörték az ellenséget 
jelképező agyagszobrokat. Nem az övéik ellen használták, az ő védelmükre szolgált. 
Krisztusé a végső uralom. Az lesz az egyedüli igaz és tiszta királyság, uralkodás. Ő az igazi védelmezője a keresztény-
ségnek. Idegen vallások és ateista, ill. okkult ideológiák félre akarják tolni, hatalmuk van, pénzük van, befolyásuk 
van, katonaságuk van. A mennyben lakozó nem ijed meg: neveti őket! Ezen kijelentés alapján imádkoztak az apos-
tolok is, amikor megtiltották nekik, hogy hirdessék a feltámadott Krisztust. (ApCs 4:23-31) 
 

Amikor ezt az üzenetet elmondom, épp parlamenti szavazás zajlik. A te szavazatod csak egy a millió között. Más 
szempontból viszont: a te véleményed pontosan ugyanannyit számít, mint bármely koldusé vagy milliárdosé, tanu-
latlané vagy professzoré. Igyekezz tájékozódni, de ne engedd, hogy beszippantsanak a kampány manipulációi, az 
ellenfelekre árasztott vádaskodás, gyűlölködés. Nem a tökéletes hatalmat tudjuk megválasztani, csak a viszonylag 
leghasznosabbat, ill. a legkevésbé rosszat. 
Az ország valóban nagyon nehéz, és ellentmondásos helyzetben van. Helyes, ha tekintélyes politikusok kiállnak a 
bibliai értékek, a keresztény hit mellett. De aki valóban védeni és támogatni akarja a kereszténységet, annak első-
sorban magának kell bemutatni, megélni a saját és családja életében– különben „miattatok gyalázzák Isten nevét a 
népek között” (Róm 2:24) 
Nem bízhatjuk politikusokra az evangélium hirdetésének a felelősségét, és nem élhetünk „a hatalom asztaláról”. De 
imádkozzunk értük, „minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisz-
tességben.” (1Tim 2:2)  És lehetőségeink szerint szolgáljuk a népünket. 
 

Ne legyenek illúzióink a mával kapcsolatban, és ne is féljünk attól, hogy mit hoz a jövő. Akármi is zajlik a világban, 
tudjuk, kinek hiszünk. Övé az igazi hatalom, eljön majd, akkor vele együtt uralkodunk mi is. 
Jel 5:9-10 … új éneket énekeltek ekképpen: „Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, 
mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és nép-
ből; és a mi Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön.” 
A földi uralkodók a saját hatalmukat szolgálják. Krisztus, az emberi életében megöletett Bárány 
uralkodik majd a Mennyben, aki példát adott arra, végletes példát: az lesz a legnagyobb, aki 
mindenki szolgája lesz, és leteszi az életét másokért. Ő letette, és olyanok fognak vele együtt 
uralkodni, akik szintén készek letenni.  
Ez az óriási különbség a tisztátalan, hamis és a tiszta, igaz uralkodás között. 
 
(Elhangzott: Angol u. 44. 2018.04.08-án)       Kerekes Ernő 
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A kőfalak leomlanak 

(A korházi kalandtúra folytatása.) 

A szívműtét után, még három hét rehabilitáció várt rám, amit kellő türelemmel viseltem. A folyosón, az építtetők 

által „magyar márványnak” nevezett tardosi kövezet minden egyes mintázatát ismertem a 98 m-es folyosón, mert 

mozogni azt lehetett, amennyi jólesett. Egy idő után feltűntem több lábadozó betegtársnak - a gyalogkakukk rója a 

folyosó hosszát számolatlanul - és így hozzám szegődtek pár körre. Lehetőség volt beszélgetni, és a hétvége köze-

ledtével én nem kívántam eltávra hazamenni, mert akkor a visszafelé vezető út nagyon nehéz. Kapacitáltam nővért 

és beteget, hogy élő közvetítés lesz az Angol utcából vasárnap délelőtt. Ezért is érdemes volt maradni. Az Istenben 

való öröm átjött ebbe a nem egészen vidám, de számomra igen hasznos épületbe. 

A három hét rehabilitáció és a hazai pálya ill. környezet 2 hete után, izgatottan vártam a március 11-ét, amikor 

kontrollra voltam berendelve a klinikára. 

Az eredmény: Zsoltárok 40:3 

„Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet.” 

Mindent rendben találtak, és így legoptimistább elképzelések szerint március 14-én elindultunk a párommal 

Obervellach-ba. Nagy volt az izgalom, hiszen 3 hónapja nem jártam ott, és számomra nagy kérdés volt, hogyan fo-

gom bírni a terhelést. Azt hiszem ez csak nekem volt kérdés, az Úr előre tudta, milyen erőben vagyok és leszek. 

Meglepetés vendégként érkeztem Obervellach-ba, épp a vacsoráztatás folyt a hotelben, amiről elfelejtkezett min-

denki, és őszinte örömmel fogadtak. 

Az új partner és a régi ismerősök kijelentették, hogy naponta nézték az ajtót, mert hitték, hogy felépülök és megyek 

vissza. Sok-sok lehetőség adódott és adódik ilyenkor egy kis bizonyságtételre, hiszen a saját tapasztalatomat mon-

dom el. Pár nap után, mikor felvettem a már csendesebbre vett ritmust, megkérdezték: 

- Herr Tóth téged tényleg operáltak? Úgy jössz-mész, mint régen. Ez is egy magas labda. 

Amiért kicsit nagyobb körítést írtam, az a munkámhoz kapcsolódik. Sokan tudjátok, hogy 23 éve németet és angolt 

oktatunk magyar diákoknak ebben a kisvárosban. A kommunikációs tréning lényege, hogy megszólítsák a helybelie-

ket. Ezért egyszerűsítve kérdéseket kapnak, amit a városban kell megoldaniuk kiséret nélkül. A város lakói ennyi év 

után figyelik és tudják mikor jön a tavasz, mert biztos jele, hogy jönnek a kérdező magyar diákok. A helyszín bizton-

ságos, így önállóan tudnak dolgozni. 

A városka 2500 lakója több mint 2 évvel ezelőtt az első euforikus hangulatában - ami az akkori Nyugat-Európát vé-

gig söpörte - a főtéren levő hotelbe befogadott 4 migráns családot. Ez tulajdonképpen 40 főt jelentett. Ez a hotel 

500m-re van onnan, ahova a magyar vendégeimet hozom. Rövid időn belül a városka lakói is szembesültek olyan 

problémákkal, amivel addig még nem. 

Én úgy gondoltam, 20 évig az Obededom házban minden diákot Isten megőrzött. Az imakör tagjaival a régi ház falait 

- ami 200 éves - körbejártuk és Isten áldását kértük a falakra, és a bennük lakókra. 

Ezért most is úgy gondoltam, 2 éve egy más helyen, más formában, de Isten segítségét kérhetem. Szokásom, hogy 

az autóban dicsőitő zenét hallgatok - sőt ha tehetem - nem halkan, így tudják, hogy jövök és nem baj, ha megkérde-

zik mit is hallgatok!? 
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Azt a vezetést kaptam, hogy nap mint nap este, reggel vagy éppen napközben Istent dicsőítő zenével járjam körül a 

hotelt, ahol a migránsok laknak - legalább egyszer, de inkább többször - lehúzott ablakkal és imádkozó szívvel. Nem 

kértem semmit Istentől csak dicsőitettem Őt. Nem is jutott eszembe, hogy Uram tedd meg ezt, vagy azt, csak abban 

volt bizonyosságom, hogy a csoportom minden egyes tagja, akik eddig érkeztek és akik ezután érkezni fognak Jézus 

védelme alatt állnak. 

Ezt a hotelt - mivel a város a résztulajdonosa - évekkel ezelőtt nekem is felajánlották hasznosításra. Akkor nemet 

mondtam. Most arra gondolkodtam, ha akkor igent mondok, most nem lenne probléma. De ez vakvágány! Isten 

vezetése nem a HA, hanem hittel ráállok az ígéreteire. 

Jerikó falai is leomlottak. Egyre inkább úgy kerülgettem a hotelt - mert elég kanyargós körbe járni - hogy elhittem, le 

fog omlani ez a „fal” is. 

Hogy mikor? Arra nem kaptam semmilyen kijelentést, viszont örömmel adtam hálát, hogy 2 év eltelt és a magyar 

gyerekeknek semmilyen atrocitásuk, problémájuk nem volt velük. 

Azután jött a 3 hónap szünet, és bizony az egyik első gondolatom amikor megérkeztem az volt, mi van a migráns 

csapattal? Mindjárt az első este bekapcsoltam a megszokott dicsőitő számot, és irány a hotel. Bár késő volt, annak 

rendje-módja szerint körbe jártam. Azt vettem észre, hogy elég csendes, sötét a ház, talán korán lefeküdtek. Más-

nap este korábban mentem, de gyanúsan ismét azt tapasztaltam: csend van! Oknyomozásba kezdtem, és az első 

helybeli, akit kérdeztem a következőt újságolta. 

 - Egy héttel előtte mielőtt jöttél, a 4 család szép csendben békességgel elment. Az üzemeltetővel a tulajdonosok fel-

mondták az együttműködést, és inkább a jóval kevesebbet hozó idegenforgalommal fognak próbálkozni! 

Csak hallgattam, és füleimben „hallottam” a kőfalak leomlását. Istenem Te cselekszel! Igaz, tőlünk is azt várod, hogy 

ne csak örömködjünk, hanem adjuk is tovább a jó hírt. 

Elsőként nem is volt nehéz az örömöt megosztani, mert Pásztorunk véletlenül a közelben síelt kis családjával, és a 

szálláshelyén felkeresve őket együtt örvendeztünk. 

Az Úr csodásan működik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obervellach 2018 április 14. 
Tóth Lázár 
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EZ AZ A NAP! 2018: AZ ÚT 

 

JÚ NIÚS 2. (BÚDAPEST ARE NA) 

Június 2-a, a Dicsőítés Napja Magyarországon, amikor megmozdul az egész Kárpát-medence azért, hogy 
EGY napra EGY szívvel EGY lélektől átitatva dicsérjük Isten SOK helyről, SOK felekezetből és MINDEN 
korosztályból! Rendezvényünk idén 16 órakor kezdődik, kapunyitás 14 órakor lesz. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt 14 órától a Misszió Expora, ahol missziós társaságokkal ismerkedhettek meg. Június 1-
jén, péntek estétől kezdődően hívunk benneteket a 24 órás dicsőítésre az Aréna különtermébe, ahol egé-
szen másnap, vagyis szombat délutánig lesz lehetőségünk közbenjárni a rendezvény áldásaiért az ország 
minden szegletéből sőt külföldről érkező dicsőítő csapatokkal!  

 
Idén új felületen vásárolhatóak a jegyek, 

ahol már te választhatod ki, hogy hol szeretnél ülni.  
*Csoportos kedvezményre nem vonatkozik az ülőhelyválasztás! 

 
A programot illetően 2018-ban sem okozunk csalódást, élvonalbeli külföldi és magyar csapatok szolgálnak 

felénk, és számos ismert előadó is bátorít bennünket. 

Örömünkre szolgál, hogy színpadunkon üdvözölhetjük DAVID CROWDER-t a Passion mozgalom alapító 
tagját, valamint WORSHIP CENTRAL csapatát. Nagyon várjuk, hogy együtt dicsőíthessünk velük a Buda-
pest Arénában. 
Nagy várakozással vagyunk magyar testvéreink szolgálata iránt és hisszük, hogy Isten áldását vehetjük át 
rajtuk keresztül ezen a napon. 

Akik a dicsőítésben vezetnek bennünket: 
PINTÉR BÉLA, CSISZÉR LÁSZLÓ, ANDELIC JONATHAN, PRAZSÁK LÁSZLÓ, DOBNER ILLÉS valamint először 

az Ez az a nap! színpadán a PZM zenekar, BALOGH MIHÁLY, EDDY, OLÁH GERGŐ és a HIDDEN KINGDOM. 

Jegyek kaphatók: 
http://ezazanap.hu/ez-az-a-nap-2018 
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Zuglói mozaikok 

Hosszú évtizedes kapcsolat fűz Bálint Zoltánékhoz. Zoli kért meg, hogy írjak az Angol utca 44. szám alatt lévő gyüle-
kezetük épületéről és Zuglóról. 

67 éves koromig éltem Zuglóban családommal. A Zuglói Szabadkeresztény Gyülekezethez két szál is kapcsol. Édes-
anyám Póth Béláné és feleségem édesanyja Nagy Lajosné is ehhez a közösséghez tartoztak. 1964-ben 23 éves ko-
romban válságba kerültem. Nem láttam az életem célját. Keresésemben, a Krisztusban bízó hitben találta meg lel-
kem a békességet egy Református Gyülekezetben. Azóta olvasom a Bibliát, mely mindennapi lelki táplálékom.  

Az itt következő sorokat Lett Miklós (1920-2016) által összeállított Helytörténeti füzetek és személyes emlékeim 
alapján írtam. 

Zugló nevének keletkezése egy tájnyelvi szóból alakult ki, mely a Magyar Nyelvőr szerint „Szuglyó”, vagy másképpen 
„Zugla” néven volt ismeretes. Ebből alakult át később „Szugló”-vá, majd a nyelvfejlődés során Zuglóvá. Zugló egy 
részét korábban Szuglónak is hívták. Ezt az elnevezést ma a Szugló utca őrzi. Zugló nyolc városrészből áll: Alsórákos, 
Istvánmező, Nagyzugló, Törökőr, Hermina-mező, Kiszugló, Rákosfalva, Városliget. Kiszugló területén van a Zuglói 
Szabadkeresztény Gyülekezet az Angol utca 44-ben. A gyülekezet a volt Zuglói mozi helyiségeit vásárolta meg 2013-
ban. Felújították és azóta itt tartják alkalmaikat. Az épület háromemeletes. 1929-ben épület fel a Szent Antal néven 
ismert ház, mely a Zuglói Római Katolikus Egyházközség székháza volt. Az első emelet magasságában az épület sar-
kán áll a Szent Antal kőszobor. Az épület korábban az Angol utca 26. számot viselte. 1995 óta lett a száma 44. 

A mozival kapcsolatban megemlítek egy vidám élményemet. A Zuglói mozihoz tartozott a Rózsavölgyi térem lévő 
kertmozi az 1960-as években, ma már csak egy domb emlékeztet erre. Diákkorunkban csapatostul mentünk nyáron 
kertmoziba. Egyik alkalommal a „Kopogd le a fán” című filmet vetítették, melyben egy hasbeszélő volt a főszereplő. 
Egyik társunknak az a különös szokása volt, hogy akkor kezdett igazán nevetni, pontosabban bruhaházni, amikor 
elcsendesült a nézőtéren a nevetés. Persze erre a hangra, mely betöltötte a nézőteret mindenki újra nevetni kez-
dett. Sokan már nem is a filmen nevettek, hanem barátunkon kacagtak. Néhány héttel később, esős idő lévén a Zug-
lói moziban volt a vetítés az Angol utcában, ahol a szünetben még artisták is felléptek. Most is többen voltunk a mo-
ziban és a „Vasvirág” című igen szomorú film volt műsoron. Már a felénél tartott a történet, amikor barátunk a síri 
csendben nagy erővel felnevetett. Ekkor valaki a sötétben megszólalt: „Mi az, ez már megint itt van!” 

Többen az Angol utca 25. szám alatti Általános iskolában kezdtük az első osztályt. Három hónapig jártam ide, mivel 
súlyos beszédhibám miatt eltanácsoltak az iskolából. A háború alatt mikor 3 éves voltam megijedtem, mikor a köze-
lünkben lévő házra láncos bomba hullott. Sokáig szomorú voltam a dadogásom miatt. Később értettem meg, hogy 
mennyi mindentől megóvott, és megtérésem után meg is gyógyultam belőle. Az Angol utcai iskolában töltött rövid 
idő mégis egy felejthetetlen emléket hagyott bennem. Egyik tanítónk franciául tanított minket. Csak ha elmondtuk 
franciául, akkor engedett ki a mellékhelyiségbe. Erre a mondatra még ma is emlékszem. 

Az Angol utca 17-ben gyártották a Diana sósborszeszt, melynek a reklámját nem tudom elfelejteni. Gyermekkorom-
ban az otthonokban még nem volt hűtőszekrény, csak jégszekrény. Hetente jött a jeges lovaskocsival. A Jéggyár a 
Kövér Lajos és Szugló utca sarkán volt, mely 1916-ban épült. Később Sportcentrum működött a régi épületben. A 
Szugló utca 108. szám alatti családi ház kertjében két kőoszlopon elhelyezett virágváza van. A vázák alatt kőbe vé-
sett felírat állítja meg az arra járókat. 

 

 

Nem tudom mikor állították az oszlopokat, de ma is fontos üzenetet hordoznak. Bárcsak most is sok olyan otthon 
lenne, ahová szívesen jönnek és így távoznak az oda betérők. 

Póth Béla 
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Kedves Testvérek 
akik ott voltatok velünk 2018-03-26.-án, hétfőn testben és lélekben. 

 
Ugyan Anyukám, Kiss Lászlóné – vagy ahogy ti neveztétek Ica néni – 
temetése után szóban már megköszöntem, de szeretném írásban is 
kifejezni mindazt a szép és jó érzést, ami a lelkemben van irántatok. 
Már az nagyon jóleső érzéssel töltött el, amikor Galba Marika jelezte, 
hogy páran eljönnétek anyu temetésére, hiszen ehhez utazni kellett, 
nem is keveset. A kis csoportotok pedig, ahogy belépett hozzánk a 
temetés előtt, valami olyasmi kedvességet, derűt és nyugalmat hozott 
magával a házunkba, ami ebben a világban sajnos nem egy megszo-
kott dolog. 
 
Ha valaki elveszíti édesanyját, akár szoros volt a kapcsolata vele, akár 
kevésbé, nagyon tud fájni. Nagy szomorúság volt a szívemben nekem 
is. De a temetés alatt Mézes László lelkipásztor szavai hallatán, - ami-
lyen szépen, odaadással, szeretettel, őszintén beszélt és mesélt anyu-
kámról a gyülekezetben eltöltött időről, a közös élményekről – a szo-
morúságot felváltotta a megnyugvás. Éreztem, ahogyan a lelkemen a 
súlyok kezdenek egyre könnyebbek lenni, és ezáltal anyut is nyugod-
tabb szívvel „engedtem” 

el. Tudom, hogy úgyis találkozunk még! 
 
Hálás köszönetem szeretném kifejezni Nektek, hogy ilyen 
széppé tettétek az amúgy csöppet sem szép hétfői napot, és 
nagyon örülök annak, hogy a búcsúztatáson anyu mindkét 
családja ott volt: mi is és ti is! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kívánom az egész családom nevében a lehető legjobbakat Nektek és köszönöm, hogy megismerhettelek 
Benneteket! 

Szeretettel: 
Dr. Sipos Péterné Zsuzsa (Ica néni lánya) 
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Gyülekezeti takarító nap 

 
 
 
Április 14-én takarítónapot szerveztünk gyülekezeti otthonunkban. Néhány évvel ezelőtt 
Isten egy gyönyörű objektumot adott nekünk az Angol u. 44-ben és ez igazából nem is a 
miénk, hanem ISTEN HÁZA! 
 
 
 
 
 
 

Reggel 9 órakor kezdtük a munkát imádkozással, kértük Isten jelenlétét az egész napra és megtisztító kegyelmét az 

életünkre, hiszen nem csak kívül, hanem belül is tisztának kell lennünk! Öröm volt látni a gyerekeket és időseket, 

nőket és férfiakat, testvéreket, akik évtizedek óta hűségesen részt vesznek az ilyen jellegű gyülekezeti programok-

ban is és olyan testvéreket, akiknek ez volt az első gyüli takarításuk! 
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Folyamatosan jártak a kezek és lábak. Egy nagy konténer várta, hogy a pincéből kikerüljön sok-sok feleslegessé vált 
eszköz, sérült bútor stb. Közben a felszínen szorgosan folyt az ablakok pucolása, minden egyes babajáték lemosása, 
szobák, termek, raktárak, színpad, keverőpult rendezése, nagytakarítása, székek javítása és a szék kárpitok tisztítá-
sa, építkezési törmelék kihordása, virágok átültetése. Mindenki bőven talált munkát és mindezt jókedvvel, moso-
lyogva végezte. Isten gyönyörű, napos időt adott nekünk, így a frissen mosott függönyöket és tisztított székeket a 
nap szárította az udvaron. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finom és bőséges pizza ebéd szakította meg a munkát, hogy utána újult erővel ragadjuk meg ismét a szerszámokat 
és tisztító eszközöket. 
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki részt vett a munkában ezen a csodálatos napon! 

A jövőben is fogunk szervezni „Mosolyogva takarítunk” tanfolyamot, 
erre azokat a testvéreket is nagy szeretettel hívjuk és várjuk, akik most nem tudtak eljönni. 

 

Dr. Nagy Dániel 
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„…ami nem látható istenből, örök hatalma és istensége, 

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

Számítógép a pók agyában 

A pókháló súlytalan szövedéke csak akkor tűnik elő a 
semmiből, amikor a harmatcseppek csillogó gyöngyszem-
ként megülnek szálain, vagy amikor a korai fagy ragyogó 
jégkristályokkal vonja be. Szálai olyan leheletfinomságú-
ak, hogy belőlük száznál is többet kellene összesodorni 
ahhoz, hogy az emberi hajszálhoz hasonló vastagságú 
„kötelet” nyerjünk. Egy-egy ilyen szálnak mégis nagyobb 
a szakító-szilárdsága és rugalmassága, mint a legjobb és 
legdrágább acélé! Pedig anyaga valójában csak egy – per-
sze igen különleges – fehérjekeverék. Ennek alkotórésze-
it a pók, a tapasztalt vegyész, feszes potrohának hat kü-
lönböző mirigyében szintetizálja, és titkos receptúra sze-

rint, mindig a pillanatnyi helyzetnek leginkább megfelelő adagolásban elegyíti össze. Ugyanis a pókháló 
keretét alkotó, nagyobb megterhelésnek kitett szálak nem egyszerűen csak vastagabbak, mint a körkörö-
sen elhelyezkedő fogószálak, hanem szakítószilárdságuk és rugalmasságuk is különböző mértékű kell hogy 
legyen. 

A közönséges keresztespóknak egyszerre öt különböző fajta 
szövőfolyadék áll rendelkezésére, ezen felül pedig 
„természetesen” az a rendkívül jó ragadó enyv is, amely egy 
különleges mirigyben képződik, s amellyel a pók legvégül 
bevonja hálójának körkörös szálait. A szövőfolyadéknak ez a 
speciális keveréke, amely a levegőn azonnal megszilárdul, 
nem egyszerűen olyan lyukakból préselődik ki, mint amilye-
nek, mondjuk az öntözőkanna rózsáin vannak, hanem a hat 
szövőszemölcs összesen mintegy hatszáz pici csövecskéjén 
keresztül választódik ki. Itt is a pók dönthet. A vastagabb 
keretszálhoz sok olyan leheletvékony szálacskát sodor ösz-
sze, amilyet az egyes csövecskék kibocsátanak, a vékony belső szálakhoz ellenben csak néhányat. Szükség 
szerint tud tehát több vagy kevesebb csövecskét „üzembe helyezni”. Így a pókháló szálai sohasem merev 
kötegek, hanem hasonló szerkezetűek, mint egy modern drótkötél, s ennek megfelelő a teherbírásuk is. A 
hálókészítés művelete a legapróbb részletekig ki van előre számítva. Mintha csak egy rajzasztalon készült 
pontos és jól átgondolt terv szerint végezné munkáját pók – a keresztszálak rögzítésétől kezdve, a háló 
küllőinek elkészítésén, a középpontból kiinduló „segédspirál” kifeszítésén át egészen a ragadós 
„fogóspirál” ellenkező irányban való elhelyezéséig. Ebből a konstrukciós tervből még az sem maradt ki, 
hogy a hálónak kissé ferdén kell elhelyezkednie, szorgalmas szövője pedig mindig csak az alsó felén mo-
zoghat. Máskülönben ugyanis az állat saját hálójának fogságába kerülne, mert az első eltévesztett lépés-
nél belepottyanna. Így azonban nem történhet baj, mert egy mentőszál, amely szintén része a tervnek, a 
hálóján dolgozó pókot összeköti magával a hálóval, és megakadályozza, hogy az állat a mélybe zuhanjon. 
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Ráadásul – úgymond „minden eshetőségre felkészülve” - a pók lábait vékony olajréteg vonja be, s így még 
az egyébként „ellenállhatatlan” enyv sem tapad meg rajtuk. A póknak nem kell tanulnia művészetét. Azt is 
úgyszólván „születésétől fogva” tudja, hogyan kell beépített orvosi fecskendőként működő, mérget tartal-
mazó csáprágói egyetlen szúrásával gyorsan megölnie áldozatát, hogyan kell a zsákmányt körülszőnie és 
ily módon „tartósítania”, vagy hogyan kell a hálótól a közelben lévő rejtekhelyéig jelzőfonalat kifeszítenie. 
(Ez utóbbi egyébként a világ egyetlen zajtalan ébresztőórája, amely felkelti a pókot szunyókálásából, mi-
helyt valamilyen zsákmány akad a hálóba.) 

Számítástechnikai szakemberek sokaságának 

együttes tudása és műszaki ismerete sem lenne ele-

gendő ahhoz, hogy egy olyan gépet, olyan kompu-

tert szerkesszenek, amely egy hálóját szövő pók va-

lamennyi mozdulatát el tudná végezni – pláne, ha 

annak éppen olyan kicsinek is kellene lennie! Ráadá-

sul ennek a pókrobotnak egy komplett vegyi gyárat, 

továbbá egy teljes szövőgépsort is magában kellene 

foglalnia. De még ha sikerülne is ez a lehetetlen vál-

lalkozás, a gép-pók jó működéséhez szükség lenne 

egy rendkívül bonyolult programra is. Vajon hány 

informatikus és matematikus együttes intelligenciá-

ja kellene mindehhez? 

 

 

Márpedig minden közönséges keresztespók készen hozza magával 

mindezeket a „műszaki” feltételeket, s ugyanígy azt a programot is, 

amely őt helyesen irányítja. Micsoda intelligenciának, milyen grandió-

zus tervezőnek kell a teremtés e kicsiny csodája mögött állnia! 

 

 

 

 

Cikk írója: Dr Wolfgang Kuhn a Saarbrückeni Egyetem biológia tanára 

Forrás: Ethos különkiadás- 1993 

Lányiné Kati 
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Kedves Testvérek! 

Szeretnénk meghívni benneteket a HÍDÉPÍTÉS GENERACIÓK KÖZÖTT c. konferenciára, amit SZÜLŐKNEK, 
PEDAGÓGUSOKNAK, férfiaknak, nőknek, hívőknek és nem hívőknek egyaránt ajánlunk, mindenkinek, akik 
gyerekeket, fiatalokat nevelnek vagy velük dolgoznak. 
 
Bizonyára ti is észrevettétek, hogy milyen más a mai gyerekek "digitális generáció" élete, mint a miénk 
volt. Mennyivel másképp gondolkodnak, másképp reagálnak dolgokra. Ez sok problémát vet fel a nevelés-
ben es az oktatásban is. 
 
Ahhoz, hogy jobban megérthessük őket, meg kell ismernünk az ő virtuális világukat, sőt részévé kell vál-
nunk. Azonban meg kell őket ismertetnünk ennek a digitális világnak a veszélyeivel is. 
Felmerül a kérdés, hogy hogyan érthetjük meg jobban a gyermekeinket? Miben mások? Mik a digitális ge-
neráció sajátosságai? Milyen a hatékony kommunikáció velük? Hogyan gondolkodnak, hogyan lehet őket 
tanítani, elérni? Miért élnek meg olyan sok kudarcot a mai gyerekek? 
Ezekre a kérdésekre keresünk választ, kapunk ötleteket és módszereket ezen a napon olyan szakembertől, 
aki ezt a területet kutatja. 
 
Regisztrálni a HÍDÉPÍTÉS A GENERÁCIÓK KÖZÖTT eseményre a facebookon keresztül, a következő linkre 
kattintva lehetséges: 

https://www.facebook.com/events/714457022276432/, 

vagy a gyülekezeti email címen: 

budapest@agapenet.hu. 

A konferencia díja 1500 Ft. 
(Ha előre befizetitek a regisztrációs díjat, akkor ez az ebédet is tartalmazza. 
A helyszíni regisztráció is 1500.- Ft, de ebben az esetben nem tudunk ebédet biztositani.) 
 
A konferencia célja nem "evangélizálás", hanem hatással lenni a világra, hasznos információk megosztása 
és konkrét segítségnyújtás a családoknak és az oktatás területén dolgozóknak. Bátran hívjatok nem hívő-
ket is, gyermekeitek pedagógusait, problémákkal küzdő szülőket az ismeretségi körötökből! 
Sok áldást nektek! 
 

Az Aglow vezetősége nevében: 
 
 

 
 
 
 

Henderson Katalin 
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Mézes László Hálaadások - imakérések májusban 

1 
Hálát adunk, hogy zavartalanul lebonyolódott az ápri-

lis 8-i választás 

Isten segítségével tudja a Miniszterelnök a megfelelő em-

bereket meghívni a Kormányba 

2 
Mézes hp: Köszönjük Istennek húsvéti látogatásunkat 

a Singen-i gyülekezetben, és az ott átélt áldásokat 

Istenünk kegyelme és irgalma legyen a németországi ma-

gyar gyülekezeteken, éljék át az egység áldásait 

3 
Ági és Jesse Rowe: Hálásak vagyunk Istennek, hogy 

elhívott minket a missziói szolgálatra 

Az Úr segítségét kérjük a mai OMF missziós szervezetnél 

tervezett interjúnkhoz 

4 
Simon Marika néni: Magasztalom az Urat, hogy meg-

tartott a mindennapok harcaiban, és gondoskodó sze-

retettel rám árasztotta áldását 

Jusson fel Hozzád, Uram, családom minden könyörgése, 

válaszolj nekik, mert Te imameghallgató Isten vagy 

5 
Tóth Lázár: Hálát adok gyülekezetünk technikai fejlő-

déséért, köszönöm az online istentiszteleteket 

Istentől kérek munkatársakat a nyelvprojektem megvalósí-

tásához 

6 
Mézes hp.: Magasztaljuk Istent, hogy ma az Erzsébeti 

gyülekezetben szolgálhatunk 

Angol u-i gyülekezetünk diósjenői kirándulásához az Úr 

adjon jó időt és sok élményt, megerősödő kapcsolatokat 

7 
Marótiné N. Ibolya: Hálát adok, hogy az Úr vissza-

vezette férjemet Önmagához, és rendbe hozta a há-

zasságunkat 

Kérem, hogy a rám bízott család kapjon lakást az Önkor- 

mányzattól. Az anyaméhben fejődő Rácz Hajnalka életét 

áldja meg az Úr 

8 
Hálát adunk az Úr bölcsességéért, „mert Ő dönt le 

királyokat és választ királyokat” (Dán. 2:21) 

Kérjük az Úrtól, hogy a ma megalakuló új Kormányba az Ő 

akarata szerinti emberek kerüljenek pozíciókba 

9 
Szamosvölgyiné Edit: Hálás szívvel köszönöm, Uram, 

hogy minden reggel megújult kegyelmed az életem 

fölött 

Kérlek, Istenem, hogy munkálkodj szeretteim (fiam és me-

nyem) szívében, hogy ők is megismerjenek Téged 

10 
Lukács Andi: Hálát adunk csodálatos Gyuszi fiúnkért, 

köszönjük, hogy körülöleli őt a kegyelem 

Istentől kérjük az ő teljes lelki és testi gyógyulását 

11 
Mézes hp.: Köszönjük Istennek, hogy hosszú évek óta 

mindketten szolgálhatunk az Ellel Ministry-ben 

A Szent Szellem kenetét kérjük a kétnapos Modulár Iskola 

tanítására és valamennyi hallgató életére 

12 
Tóth Lázár: Hálát adok, hogy március közepén munká-

ba állhattam, és orvosi kontrollal megerősítve bírom a 

vendégek rohamát 

Isten őrizze meg unokáim egészségét, és Ő segítsen nekik a 

jó tanulmányi eredmények elérésében 

13 
Zúgó Szél Alapítvány: Köszönjük az adományt, ami 

lehetővé teszi egy új könyv kiadását a humanizmusról 

Kérjük, hogy az Úr rendelje ki az új honlapunk fejlesztőjét 

és karbantartóját 

14 
Galba Marika: Dicsérem Istent, hogy Laci fiam a hosz-

szú útról haza érkezett. Köszönöm a mindennapi erőt 

Az Úr Jézus szeretetét ismerjék meg hitetlen családtagjaim. 

Csilláék lakáshelyzetének megoldását leteszem az Úr kezé-

be 

15 
Ifrim Nicolae: Hálát adunk az Úrnak, hogy törődik a 

családunkkal és sokat foglalkozik velünk 

Mindkét fiúnk (Dávid és Dániel) térjen vissza az Úrhoz, és 

Remike kapjon új munkahelyet 

16 
Nemesné Anikó: Köszönöm, Uram, hogy 4 porckorong- 

sérvemmel és szétcsúszott gerincemmel még tudok 

mozogni, járni-kelni 

Minden nap újítsd meg velem kötött szövetségedet, és ne 

vond meg tőlem a Te kegyelmedet 

17 
Lukács Andi: Magasztaljuk Istent, hogy Dani fiúnknak 

van ideiglenes helyettesítési munkája 

Kérjük az Urat, hogy találjon a képesítésének megfelelő 

munkát / munkahelyet 

18 
Pozsgai Jutka: Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy ősszel 

Benedek unokánk is megkezdi az iskolát 

Segítsd meg őt, hogy tudjon beilleszkedni, áldd meg a fi-

gyelmét és a jövőbeli tanítóját 
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Mézes László 

19 
Mézes hp.: Köszönjük Istennek, hogy a nagy-létszámú 

Mézes családban a szeretet kapcsolja össze a benne 

élőket 

A kétnaposra tervezett „Mézes buli”-ba minél többen 

jöjjenek el, és éljük át együtt az összetartozás örömét 

20 
Hálásak vagyunk az első Pünkösdért, amikor a Szent 

Szellem leszállt, és azóta köztünk és bennünk él 

Töltse be a Szent Szellem mindazokat, akiket Istenünk 

magához hív(ott), építse fel az Úr szent Templomait 

21 
Magasztaljuk az Urat, hogy pünkösdkor Isten szerelme 

kitöltetett a mi szívünkbe (Róm. 5:5) 

Szeretnénk mindnyájan hatalmasan megerősödni a belső 

emberben a Szent Szellem által (Ef.3:16) 

22 
Gulyás-Pádár család: Köszönjük, hogy az OEP megadta a 

támogatást Csilla új emelőjéhez 

Istentől kérünk erőt és egészséget a mindennapokhoz 

23 
Pozsgai József: Köszönöm, hogy átléphettem a hetedik X

-et, hálás vagyok a sok baráti, testvéri jókívánságért 

Használjon az Úr tovább képességeim szerint a közösség-

építésben, a családomban és a gyülekezetben 

24 
Lukács Andi: Hálát adok Istennek a munkahelyemért, 

örülök, hogy az Ő áldása és vezetése velem van minden 

nap 

Kérem, hogy a páromnak is megfelelő módon tudjak vál-

tani (ország/város/család/gyülekezet), az Úr vezetése 

szerint 

25 
Pozsgai Jutka: Köszönjük, hogy üdülési pályázatot nyer-

tünk, és kedvező helyen pihenhetünk 

Áldd meg Édesanyámat jó egészséggel, amíg mi távol 

leszünk az otthonunktól 

26 
Hálásak vagyunk a lelkigondozói szolgálatra elhívott 

testvéreinkért 

Formáljon az Úr igazi közösséget a lelkigondozói képzésre 

eljött valamennyi hallgató és az előadók között 

27 
Köszönjük Istenünknek Egyházunk püspökét, Lakatos 

Pétert, hálásak vagyunk hűséges szolgálatáért 

Az Úr áldása legyen polgári foglalkozásán is, őrizd meg Őt 

és kedves családját jó erőben, egészségben 

28 
Pozsgai József: Áldjuk Istent, hogy Szentendrén nagy 

örömünkre megkezdődött fiúnk házépítése 

Kérjük, hogy az Úr küldjön vevőt régebbi autójuk értéke-

sítésére 

29 
Köszönjük, hogy Isten az Ura a történelemnek, minden 

az Ő tudtával és engedélyével történik 

Az Úr adjon végleges megoldást az egész Európát megter-

helő migráció nehéz kérdéseiben 

30 
Mézes hp.: Dicsérjük Istent a jól működő, sok gyümöl-

csöt termő házasságokért 

Töltsd be, Urunk, a magányosan élők (Pl: Somogy Gábor) 

reménységét, rendeld ki mindenkinek a hozzá illő segítő-

társat 

31 
Lukács Andi: Hálát adunk Dóri lányunk hét éve tartó 

párkapcsolatáért 

Kérjük az Úrtól, hogy ebben a kapcsolatban minden az Ő 

akarata és tetszése szerint legyen (változzon) 

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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ADÓ 1+1% FELAJÁNLÁSA 

Információk a személyi jövedelemadó bevallásához. 

 

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

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

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

TECHNIKAI SZÁM: 0138 

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

ADÓSZÁM: 18155026-1-42 

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

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

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTESZED FELAJÁNLÁSODAT! 

 
Egy-két fontos információ az adózással kapcsolatban 2018 évre! 

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

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

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

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

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

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

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

-bevallasrol/ 

Adó 1+1%  Lányi János 
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Szeretettel köszöntjük májusi 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 

Májusi szülinaposaink Lányi János 

Bacsó Sándorné Magdi Enyingi Zoltán István Miklósiné Gyarmati Ildikó 

Biró Erzsébet Jókay Eszter Nagy Julianna 

Csékey Alexandra Kaiser Valéria Pap Ferenc 

Czibulya Ádám Kerekes Ernő Rosza Kincső 

Dr. Györgyi Tünde Kujbosné Tusák Rita Varga Attila 

31.oldal Tekintetünk 2018 május 



 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

 

Május 6. (vasárnap) 10.00 óra Gyülekezeti kirándulás - kihelyezett Istentisztelet Diósjenőn 

Május 15. (kedd) 9.30 óra Baba-mama klub - Angol u. 

Május 17. (csütörtök) 14.00 óra Közbenjáró Édesanyák alkalma - Angol u. 

Május 26. (szombat) 10.00 - 17.00 óra Lelki elsősegély-nyújtó tanfolyam - Angol u 

Munkatársak: 

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

Mézes László, Mézesné Ibolya, Tóth Lázár, Póth Béla 

Szilágyi József, Henderson Katalin, 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://szabadkereszteny.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/

